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ROZDZIAŁ I

ZAŁOŻENIA METODYCZNE I INFORMACJE OGÓLNE

1. Uwaga wstępna odnosząca się do całości tekstu. 

Ilekroć w treści części tekstowej użyto pojęcia „Studium” - należy przez to rozumieć zmianę „Stu-
dium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego”  gminy  Solec-Zdrój” 
uchwalonego Uchwałą Nr II/10/02 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002r.

Ilekroć w treści części tekstowej użyto pojęcia „obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzenne gminy Solec-Zdrój” należy przez to rozumieć: 

o Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Solec-Zdrój,  uchwalony 
Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569. 

o Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój 
uchwalony Uchwałą Nr XXI/96/2008  Rady Gminy w Solcu-  Zdroju  z dnia  29.08.2008 r. 
opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008 r.

Podstawa formalno – prawna opracowania „STUDIUM”

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opu-
blikowana w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm., regulująca zasady kształtowa-
nia polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administra-
cji rządowej, jak też zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów 
na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Postanowienia ustawy stanowią, że:

- w  celu  określenia  polityki  przestrzennej  gminy,  rada  gminy  podejmuje  uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia gmin”, /art. 9 ust. 1/;

studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy /art.9 ust. 3/,

ustalenia  studium  są  wiążące  dla  organów  gminy  przy  sporządzaniu  planów 
miejscowych /art. 9 ust. 4 /;

studium nie jest aktem prawa miejscowego /art. 9 ust. 5/; 

zmiana „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin”, następuje w takim 
trybie, w jakim jest ono uchwalane /art. 27/.

• Uchwała Nr V/35/2007 Rady Gminy Solec- Zdrój z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”.

Zakres zmiany „STUDIUM”
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”, bę-

dące przedmiotem zmiany zostało sporządzone w trybie  i zakresie określonym ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem odbiegającym od wymogów aktualnie obowiązują-
cej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Z dniem 11 lipca  2003 r.  weszła  w życie ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, opublikowana w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, która reguluje zasa-
dy kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji 
rządowej, jak też zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele 
oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Zmiana stanu prawnego w zakresie planowania przestrzennego powoduje, iż opracowania plani-
styczne sporządzone w oparciu o nieobowiązujący już stan prawny winny podlegać zmianie w zakresie 
mającym na celu dostosowanie ich ustaleń do wymogów określonych w aktualnie obowiązującej usta-
wie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Okoliczność ta to jedna z przyczyn  przystąpienia  do podjęcia prac związanych ze zmianą „Studium 
uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Solec-Zdrój”  uchwalonego 
10 grudnia 2002 r.
Postanowienia  art.  9 ust.  4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym stanowią, że  ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych.

Z tych to względów sprecyzowana w jego ustaleniach polityka przestrzenna gminy Solec-Zdrój stano-
wiła podstawę do określenia przeznaczenia, sposobu zagospodarowania i zabudowy dla obszarów obję-
tych:

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalonym 
Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569. 

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem 
sołectwa  Solec-Zdrój,  uchwalonym  Uchwałą  Nr XXI/96/2008  Rady  Gminy  w Solcu- 
Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego 
Nr 219 z dnia 17.10.2008.

Wyniki analizy dokonanej na etapie sporządzania wymienionych planów miejscowych wykazały,  że 
określona ustaleniami „Studium” polityka przestrzenna gminy Solca-Zdroju nie zapewnia w pełni reali-
zacji  rzeczywistych  potrzeb inwestycyjnych społeczności lokalnej, sprecyzowanych w uzasadnionych 
wnioskach zgłoszonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do ich sporządzenia.
Okoliczność  powyższa  miała  przesądzające  znaczenie  na  podjęcie  przez  Radę  Gminy  Solec-Zdrój 
uchwały Nr V/35/2007 z dnia 27 kwietnia  2007 r.  w sprawie przystąpienia  do sporządzenia  zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój.” 

Uznając,  że  „Studium”  odgrywa  ważną  rolę  w procesie  rozwoju,  przeobrażeń  i użytkowania 
przestrzeni gminy Solec-Zdrój przyjęto, że w jego treści winny być zawarte takie ustalenia dotyczące 
polityki  przestrzennej,  które  są  niezbędne  dla  osiągnięcia  zamierzonych  celów rozwojowych  gminy 
i umożliwią wprowadzenie w niezbędnych zakresie zmian w ustaleniach obowiązujących miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, które stanowią podstawę do podejmowania stosownych de-
cyzji administracyjnych.

O  zakresie  zmiany  obowiązującego  „Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Solec-Zdrój” przesądził stan prawny wynikający z postanowień: 

a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opublikowa-
nej w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm., 

Wg jej postanowień zawartych w art. 10 ust. 1 w studium uwzględnia się uwarunkowania wynika-
jące w szczególności z:
dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
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stanu  środowiska,  w tym  stanu  rolniczej  i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zaso-
bów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony zdrowia;

zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

potrzeb i możliwości rozwoju gminy;

stanu prawnego gruntów; 

występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;

występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;

występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;

występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;

stanu systemów komunikacji  i infrastruktury technicznej,  w tym stopnia uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadowej;

zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;

Wg postanowień zawartych w art. 10 ust. 2 w studium określa się, w szczególności:

kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone 
spod zabudowy;

obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,  krajobrazu kulturowego 
i uzdrowisk;

obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

obszary,  na  których  rozmieszczone  będą  inwestycje  celu  publicznego  o znaczeniu  ponadlokalnym, 
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami 
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;

obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia sca-
leń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;

obszary,  dla  których  gmina  zamierza  sporządzić  miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego, 
w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierol-
nicze i nieleśne;

kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;

obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia 
działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie te-
renów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);

obszary wymagające przekształceń, rewitalizacji lub rekultywacji;
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granice  terenów  zamkniętych  i ich  stref  ochron- nych;

inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących 
w gminie.

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu pro-
jektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy /Dz. 
U. nr 118 z dnia 26 maja 2004 r./, którego przepisy stosuje się również do projektu zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w za-
kresie objętej zmianą. 

Z jego postanowień określonych w § 8 wynika jednoznacznie, że projekt zmiany „studium” winien 
mieć ujednoliconą formę rysunku i tekstu stanowiącego załącznik do uchwały o jego uchwaleniu.

c) Przepisów  szczególnych  mających  związek  z przedmiotem opracowania,  w szczególności 
postanowienia:

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami); 

ustawy  z dnia  28  lipca  2005  r.  „o  lecznictwie  uzdrowiskowym,  uzdrowiskach  i obszarach  ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” (Dz. U. nr 167, poz. 1399);

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, 
poz. 150 z późniejszymi zmianami);

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmiana-
mi);

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmia-
nami);

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami);

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 
z dnia 17-09-2003 r.); 

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, 
zmiana Dz. U. Nr 86, poz. 958 z późniejszymi zmianami); 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1994 r. z póź-
niejszymi zmianami);

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z 1997 r. 
z późniejszymi zmianami);

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 z 1997 r. z później-
szymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi;

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związa-
nych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowi-
sko (Dz. U. Nr 257, z dnia 3 grudnia 2004 r. poz. 2573 z późniejszymi zmianami); 

• rozporządzenia Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 
43 z dnia 14 maja 199, poz. 430 z późniejszymi zmianami);

• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr.120, poz. 826 z dnia z późniejszymi zmianami).
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Pomocniczo: 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr 

XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569; 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa So-
lec-Zdrój  uchwalonego  Uchwałą  Nr XXI/96/2008  Rady  Gminy  w Solcu-  Zdroju  z dnia 
29.08.2008  r.  opublikowaną  w Dz.  Urz.  Województwa  Świętokrzyskiego  Nr  219  z dnia 
17.10.2008

Opracowań wykonanych dla potrzeb sporządzania wymienionych planów miejscowych, jak:

opracowanie  ekofizjograficzne  sporządzone  dla  obszaru  gminy  Solec-Zdrój w 2006  r.  przez 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach; 

prognoza  oddziaływania  na  środowisko  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  prze-
strzennego gminy Solec-Zdrój, sporządzona w 2007 r. przez Świętokrzyskie Biuro Roz-
woju Regionalnego w Kielcach;

 prognoza  oddziaływania  na  środowisko przyrodnicze  miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, sporządzona w 2004 r. przez Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach;

Operat uzdrowiskowy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. „o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowi-
skowych” przez Fundację „Uzdrowiska”, ul. Szolc-Rogozińskiego 5/26, 02-777 Warszawa. 

Uchwała nr XXXVII-122-09 Rady Gminy Solec- Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie statutu 
uzdrowiska Solec-Zdrój,

• Uchwała Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. 
uchwalająca „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” 

•  „Program Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013”, 

Materiały nadesłane przez Instytucje i Organy właściwe w sprawach opiniowania i uzgadniana zawarte 
w dokumentacji planistycznej „Studium”.

Uwzględniając uwarunkowania wynikające z przytoczonego wyżej stanu prawnego „Zmiana studium 
uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Solec-Zdrój”  obejmuje 
obszar Gminy w jej granicach administracyjnych i dotyczy:

jednostkowych zmian w poszczególnych sołectwach, mających na celu wyznaczenie pod zabudowę jed-
norodzinną, zagrodową, usługową, rekreację indywidualną, nieruchomości gruntowych obję-
tych indywidualnymi wnioskami ich prawnych właścicieli, które nie mogły być uwzględnio-
ne na wnioskowane cele na etapie sporządzania w/w miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Solec-Zdrój i pozostałej części gminy z uwagi na ich niezgod-
ność z ustaleniami obowiązującego studium, a także ponowione w wyniku ogłoszenia o przy-
stąpieniu do sporządzania zmiany „ Studium”; 

wyznaczenia w miejscowości gminnej Solec-Zdrój w granicach obszaru ograniczonego od północy pa-
sem drogi o kategorii gminnej na kierunku Solec-Zdrój -Włosnowice, od wschodu i południa 
granicą administracyjną sołectwa Solec-Zdrój, od zachodu granicą przebiegu strefy uzdrowi-
skowej „B”, dodatkowych terenów pod:

zabudowę uzdrowiskową, w której prowadzona będzie zorganizowana działalność polegająca na 
świadczeniu opieki zdrowotnej przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu 
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ustawy  z dnia  30  sierpnia  1991  r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 
408, z późn. zm.);

zabudowę hotelową i pensjonatową służącą do zamieszkania zbiorowego na okresowy pobyt lu-
dzi poza stałym miejscem zamieszkania z wyposażeniem i zakresem świadczonych usług 
w tym gastronomicznych sprecyzowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy 
z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których 
są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U.06.22.169); 

zabudowę usługową związaną z funkcjonowaniem uzdrowiska;

urządzenia sportowo-rekreacyjne, służące lecznictwu uzdrowiskowemu; 

aktualizacji przebiegu granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w wyniku podjęcia przez Radę Gmi-
ny w Solcu –Zdroju Uchwały nr XXXVII-122-09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie statutu uzdrowiska  - Zdrój, która określa odmienny przebieg jej granic 
w stosunku do wyznaczonego w tymczasowym statucie uzdrowiska, obowiązującego w cza-
sie uchwalania „Studium” podlegającego zmianie;

•  sprecyzowaniu ustaleń mających na celu ochronę proponowanego w granicach administracyj-
nych Gminy Solec-Zdrój specjalnego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000-„Ostoja Sza-
niecko-Solecka”; 

wprowadzenie korekt  wynikających z ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
świętokrzyskiego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. oraz „programu Rozwoju Infrastruktury Transporto-
wej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, w zakresie docelowych parametrów 
drogi krajowej nr 79, drogi powiatowej nr 0103 T, drogi powiatowej nr 0091T łączącej gminę 
Solec-Zdrój z drogą wojewódzką nr 973; 

korekty zapisów ustaleń tekstowych w zakresie mającym na celu dostosowanie ich treści do wymogów 
aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych, przytoczonych wyżej.

Zmiana „studium” posiada ujednoliconą formę rysunku i tekstu, które stanowią załącznik do uchwały 
o jego uchwaleniu.

Zmianie nie podlegają ustalenia „Studium” w zakresie:

generalnej polityki strukturalno-przestrzennej gminy Solec-Zdrój; 

generalnych kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

zasad ochrony środowiska i jego zasobów ochrony przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i za-
bytków;

kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Ustalenia  „Studium” w/w zakresie uszczegółowione ustaleniami  obowiązujących na obszarze gminy 
Solec-Zdrój  planów  miejscowych,  „planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa 
świętokrzyskiego”  oraz  „programu  Rozwoju  Infrastruktury  Transportowej  Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, jako uwarunkowania mające wpływ na kierunki zago-
spodarowania gminy zostały przyjęte do ustaleń zarówno części tekstowej i graficznej „Stu-
dium”,

Przy precyzowaniu  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy Solec-Zdrój 
uwzględniono diagnozę stanu istniejącego sporządzoną dla potrzeb „Studium” będącego przedmiotem 
zmiany w zakresie stanu zabudowy, topoklimatu, warunków gruntowych i rzeźby. 
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Tok opracowania „STUDIUM”
Przy opracowaniu  „Studium” uwzględniono  tok  postępowania  określony w art.  11  ustawy 
z dnia  27 marca  2003  r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu  przestrzennym,  jak  też  ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zakres  wykonanych  czynności  formalno-prawnych  związanych  z  procedurą  sporządzania 
zmiany „Studium” został wykazany w dokumentacji prac planistycznych. 

Przy zapisywaniu ustaleń części tekstowej i graficznej zmiany „Studium” uwzględniono standardy okre-
ślone w § 6 i 7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / Dz. U. nr 118 
z dnia 26 maja 2004 r./ 

 Projekt „Studium” został zaopiniowany i uzgodniony przez Jednostki wymienione w wykazie opinii 
i uzgodnień znajdujących się w dokumentacji planistycznej pod poz. 17.

Wyłożenie projektu „Studium” do publicznego wglądu odbyło się w dniach od 14 października 2009 r 
do 25 listopada 2009 r., zaś dyskusja publiczna w dniu 19 listopada 2009 r. 

Części składowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Solec-Zdrój:

 -   stanowiące załączniki do uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój w     sprawie uchwalenia „Zmiany Stu  -  
dium”: 

1) TEKSTOWA w formie zeszytu A4 - zawierająca ustalenia określające:

Uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym; 

ustalenia  kierunków zagospodarowania  przestrzennego,  o których  mowa w art.  10 ust.  2  ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

wpływ uwarunkowań na ustalenia kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy Sole-
c-Zdrój; 

uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium, 
odnosząca się do obszarów poszczególnych sołectw.

2) GRAFICZNA, obejmująca 2 rysunki sporządzone na kopii mapy pochodzącej z zasobu geode-
zyjnego  Starostwa  Powiatowego  w Busku-Zdroju  w skali  1:10  000  zawierająca  ustalenia 
określające: 

uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 

kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art.  10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w wyniku wyłożenia „studium” do wglądu 
publicznego.

– niepodlegające uchwaleniu: 

prognoza oddziaływania ustaleń „Studium” na środowisko - sporządzona zgodnie z wymogami art. 51 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
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nie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko, obejmująca zakres i stopień szczegółowości uzgodniony z Regionalnym Dyrekto-
rem  Ochrony  Środowiska  w Kielcach  w piśmie  RDOŚ-26-WPN.II-7041-73/09/mo  z dnia 
2009.03.24.oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach w piśmie 
SE.V-4412/23/GK/09 z dnia 06.04.2009 r.;

pisemne uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zawierające informacje o udziale społeczeń-
stwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zo-
stały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, 

pisemne podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego 
„Studium”  w odniesieniu  do  rozpatrywanych  rozwiązań  alternatywnych,  a także  informacje, 
w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:

ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;

opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;

zgłoszone uwagi i wnioski;

propozycje dotyczące metod i częstotliwości prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień 
„Studium” 

Zespół autorski

mgr inż. arch.
Lucyna Zdybiowska

główny projektant planu
upr. urb. nr 941/89, Członek Południowej, 

Okręgowej  Izby  Urbanistów 
w Katowicach –nr rej KT-221

mgr inż. arch. Andrzej Tracz projektant- zagadnienia strukturalne, komuni-
kacja

mgr inż. Andrzej Michno zag. wod-kan, gaz
inż. Władysław Zdybiowski sieć elektroenergetyczna
mgr Paweł Zdybiowski prace asystenckie

i opracowania graficzne
Maciej Piec – Student Wydziału
Budownictwa i Inżynierii
Środowiska,  kierunku  Budownictwo  Poli-
techniki Świętokrzyskiej zag. środowiska i krajobrazu, prognoza
Paula  Zdybiowska  –  Studentka  Wydziału 
Architektury,  kierunku  Architektura  Krajo-
brazu Politechniki Krakowskiej
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ROZDZIAŁ II

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE i WEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWA-
NIE KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I POLITYKĘ PRZE-
STRZENNĄ GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

Uwarunkowania  wynikające  z dotychczasowego  przeznaczenia,  zagospodarowania  i uzbrojenia 
terenu;

Rys historyczny związany z podstawową funkcją Solca - Zdroju.
Nazwa Solec pochodzi od źródlisk solnych występujących na pobliskich łąkach.  Parafia  w Solcu, 
podobnie  jak  w pobliskich  Świniarach,  powstała  prawdopodobnie  w pierwszej  połowie  XIII 
wieku  lub  może  nawet  w XII  w.  —  Solecki  kościół  jest  odnotowany w wykazach  świętopietrza 
z 1326  roku,  kiedy  to  plebanem  był  Piotr.  Także  kościół  w Świniarach jest tam odnotowany. 
w 1367 roku plebanem „de Solecz" był Wenczeslaus. Do parafii należały wsie: Solec, Janów, Zborów, 
Żuków, Powęzów i Wełnin.
W połowie XV wieku właścicielem wsi był Jan Feliks Tarnowski, herbu Leliwa.  Wówczas stał już 
w Solcu murowany kościół i karczma. W drugiej połowie XVI w. kościół solecki został zamieniony na 
zbór. Od połowy XVI wieku Solec należał do Marcina  Zborowskiego herbu Jastrzębiec, kasztelana 
krakowskiego, który odznaczył się w bitwie pod Orszą, a potem był jednym z przywódców „wojny ko-
koszej". Następnym dziedzicem był syn Marcina — Andrzej Zborowski. Od końca XVI wieku Solec 
dostał się ponownie w ręce Tarnowskich rezydujących w pobliskim Zborowie.
Pobliski Piasek Mały był z kolei w XV wieku własnością Spytka z Melsztyna. Zaś dziesięcina z tej wsi 
należała się wówczas biskupowi krakowskiemu oraz kościołowi Wszystkich Świętych w Krakowie. 
W drugiej połowie XVI wieku wieś stała się także własnością Zborowskich.
Już w XVIII wieku użytkowano miejscowe wody i warzono sól. w 1815 roku radca górniczy Królestwa 
Polskiego inż. Becker poszukując soli kamiennej odkrył bogate źródła wody mineralnej. Wywiercono 
ujęcie solanki i gdy poznano wartość leczniczą wód buskich — od ok. 1824 roku zaczęto używać także 
wód sołeckich do celów leczniczych (głównie do kąpieli). Jak pisze Oskar Kolberg wody te zawierały' 
chlorki i siarczany i leczyły reumatyzm, skrofuły oraz wysypki skórne.
W 1832 roku właścicielami wsi stają się Wielogłowscy. Około 1835 r. dziedziczka Mariannna Wielo-
głowska buduje nowy, murowany kościół w Solcu. Następny właściciel — Karol Godefroi (Godefrey), 
na wzór Buska, zakłada w 1837 roku Zakład Kąpieli Wodnych,  buduje szyb do wydobywania wody 
oraz drewniane łazienki i dom dla kuracjuszy. W tym samym roku Zdrój Sołecki zostaje wpisany do 
Rejestru Uzdrowisk Polskich i zapis ten otwiera historię uzdrowiska.
Skład  wód i ich  leczniczą  skuteczność  opublikował  po  raz  pierwszy warszawski  lekarz  dr  Libchen 
w 1851 roku. W tym czasie w Solcu prowadzony jest zakład sanatoryjny opierający się na kąpielach 
w wodach siarczkowych, mule i borowinie.
Około roku 1860 powstał zespół zabudowań — głównie drewnianych — pijalnia wód, drewniany szpi-
tal dla ubogich, szereg dworkowych pensjonatów, Hotel Zdrojowy, sala baletowa i teatralna,  sala 
bilardowa, dwie gospody, urządzono także park zdrojowy z rozległym zespołem wodnym na rze-
ce Rzosce.
W 1896r. Solec przechodzi na własność braci Daniewskich, dr Włodzimierza i inż. Romualda, którzy 
uczynili  z niego  kurort  na  miarę  europejską.  Piękny z unikalnym  drzewostanem park  i malowniczo 
wkomponowana w jego pejzaż rzeka Rzoska tworzą wspaniałe miejsce do leczenia i wypoczynku. Zbu-
dowano wtedy wielki zbiornik na wodę mineralną wydobywaną już z szybu o większej głębokości bo 
180m., przyczynili się do budowy i odnowy wielu domów i willi, upiększenia parku i łazienek, które po 
pożarze w 1901r. zostały wybudowane z drewna a w stylu zakopiańskim. Po pięciu latach działalności 
właścicieli frekwencja kuracjuszy wzrosła o 100 % dochodząc do przeszło 1200 osób.



Podczas i wojny światowej uzdrowisko uległo poważnym zniszczeniom. Kolejny etap rozbudowy nastą-
pił po pożarze drewnianych łazienek około roku 1921. Romuald Daniewski wybudował w latach 1922-
1926 nowoczesny budynek Zakładu Przyrodoleczniczego, co postawiło Solec w szeregu nowoczesnych 
uzdrowisk. Łazienki posiadały wtedy 48 wanien do kąpieli mineralnych i 24 do kąpieli mułowych.
Frekwencja w okresie międzywojennym wynosiła 916-1750 kuracjuszy rocznie. Obserwuje się specja-
lizację miejscowości, tzn. spada frekwencja wczasowiczów zdrowych, na korzyść osób leczących się. 
Udział Solca w ruchu ogólnokrajowym spada jednak systematycznie od ok. 1,31% w 1921 roku do 
0,36% w roku 1938. Przyczyną tego jest prawdopodobnie uruchomienie szeregu nowych zdrojo-
wisk i miejscowości  wypoczynkowych, z którymi Solec nie wytrzymał konkurencji oraz brak dobre-
go połączenia komunikacyjnego w porównaniu z innymi uzdrowiskami.
Druga  wojna  światowa  zniszczyła  część  budynków i urządzeń uzdrowiska  oraz  zdewastowała  park 
zdrojowy (zniszczenia rzędu 60%). w 1946 roku w Solcu przebywało zaledwie 416 kuracjuszy. Łazien-
ki czynne były wówczas w 46% i posiadały tylko 27 wanien do kąpieli mineralnych i 6 do kąpieli błot-
nych. W 1951 roku nałożono przymusowy zarząd państwowy na sołeckie  uzdrowisko i powoli 
zaczęła odżywać jego działalność. w 1994 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił tę decyzję, nie 
wpłynęło  to  jednak  dotychczas  na  funkcjonowanie  uzdrowiska  i „Uzdrowisko Busko — Solec 
SA" kontynuuje działalność w Solcu na zasadzie umowy — dzierżawy.
Na północ od Solca Zdroju położony jest Zborów — gniazdo rodzinne Zborowskich.  Był on w XIV 
wieku był posiadłością klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu. w 1339 roku zostaje oddany Przy-
pkowi — podsędkowi krakowskiemu w zamian za Rzepin i Żyrniki. w XV wieku dziedzicem wsi był 
Jan z Ryt wian — wojewoda krakowski. W 1579 roku wieś znalazła się w rękach Zborowskich. An-
drzej  Zborowski  był  miecznikem koronnym Henryka  Walezego,  a potem marszałkiem nadwornym 
i starostą radomskim. Z braci Zborowskich najgorszą sławę zdobył sobie Samuel, który został skazany 
na banicję za zabójstwo kasztelana Wapnowskiego, a w 1584 roku został stracony za  spiskowanie 
przeciwko Stefanowi Batoremu i działalność szkodliwą dla Polski (wchodził  układy z Moskwą oraz 
podjął samodzielną wyprawę przeciw Turcji, co zaostrzyło stosunki polsko-tureckie). Zgodnie z tra-
dycją jego kamienny nagrobek w formie płaskorzeźby przedstawiającej leżącego rycerza wspartego na 
prawej ręce, znajduje się w kościele p.w. św. Mikołaja w Solcu.
Pod koniec XVI wieku właścicielami Zborowa stali  się Tarnowscy.  Budowa  murowanego dworu 
w Zborowie została rozpoczęta w XVI wieku przez Zborowskich lub Tarnowskich. W 1803 roku dwór 
został przebudowany w stylu klasycystycznym. Obecnie dwór wraz założeniem parkowym wykorzy-
stywany jest przez Państwowy Dom Opieki Społecznej dla Dorosłych.
W 1928 roku Zakład liczył 28 kabin do kąpieli 1 i 2-ej klasy, 27 kabin klasy 3-ej oraz 14 kabin do ką-
pieli mułowych. Do kabin pierwszej klasy wejście znajdowało się od frontu (z parku od strony północ-
nej) z dużego holu, w którym podczas sezonu grywała codziennie rano orkiestra smyczkowa, kuracjusze 
zaś oczekiwali na kąpiele w wygodnych fotelikach i przy stolikach. Do kabin drugiej klasy wejście znaj-
dowało się od strony pawilonu wschodniego, do kabin mułowych zaś wchodziło się z pawilonu połu-
dniowego. Druga wojna światowa zniszczyła część budowli i urządzeń oraz zdewastowała park zdrojo-
wy. Od roku 1946 dzięki staraniom kierującego wówczas Zakładem Zdrojowym mgr inż. Włodzimierza 
Daniewskiego wznawia swoją działalność. Planowany rozwój zakładu został zahamowany w roku 1951, 
kiedy to wbrew prawu zakład Zdrojowy Solec-Zdrój został upaństwowiony i podporządkowany Uzdro-
wisku Busko-Zdrój. w latach 1951-1994 pomimo swych niewątpliwych walorów przyrodniczych i lecz-
niczych Solec-Zdrój chylił się ku upadkowi z powodu braku inwestycji. 
Po 47 latach zarządu państwowego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Uzdrowisko Solec-
Zdrój mocno zdewastowane i okrojone terytorialnie wróciło do prawowitych właścicieli tj. rodzin Da-
niewskich i Dzianottów.
Od 01.01.2000r. pod nazwą Uzdrowisko Solec-Zdrój sp. z o.o. dzięki ofiarności załogi i nowym per-
spektywom służy swoimi zabiegami społeczeństwu i stara się nadrobić lata zaniedbań i nieudolnego go-
spodarowania. 

Położenie i powiązanie z otoczeniem. 
Gmina  Solec-Zdrój  położona  jest  w południowo-wschodniej  części  województwa  świętokrzyskiego, 
w odległości 90 km od Krakowa i 80 km od Kielc. Kilkanaście kilometrów od Solca-Zdroju znajduje się 
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ujście rzeki Nidy do Wisły. Gmina zajmuje powierzchnię 8507 ha, z czego 85% przypada na użytki rol-
ne,  a 8,3% zajmują lasy.  Gmina liczy 5200 mieszkańców. Sama miejscowość Solec-Zdrój,  pełniąca 
funkcję ośrodka gminnego, położona jest w centralnej części gminy na wysokości 160 m n.p.m. w odle-
głości 80 km od Kielc i 90 km od Krakowa w bliskim sąsiedztwie (3km) trasy Sandomierz-Kraków. So-
lec-Zdrój jest integralnie powiązany z Buskiem–Zdrój, z którym tworzy obszar uzdrowiskowy, wsparty 
dużymi walorami turystyczno-kulturowymi tego regionu tj. Rejon Doliny Nidy, Nadnidziańskich Par-
ków Krajobrazowych oraz Pińczowa i Wiślicy, o zasobach podlegających prawnej ochronie.  
Solec-Zdrój jest osłonięcie od płn. - wsch. pasmem wzgórz Wyniesienia Wójczańsko- Pińczowskiego. 

Gmina Solec-Zdrój sąsiaduje:

od północy z Gminą Stopnica,

od wschodu z Gminą Pacanów,

od południa i południowego-zachodu z Gminą Nowy Korczyn,

od północnego-zachodu z Gminą Busko-Zdrój.

Główną osią zewnętrznego układu drogowego jest:
o droga krajowa nr 79, Kraków - Sandomierz, klasy (G); 
o droga powiatowa nr 0103 T- doprowadzająca ruch z pn-wschodniej  części  przez Stopnicę –

Zborów, do drogi krajowej nr 79; 
o droga powiatowa nr 0091T Dobrowoda –Baranów – Piasek Mały – Solec-Zdrój, łącząca gminę 

Solec-Zdrój z droga wojewódzką 973, tworząca korytarz transportowy łączący ośrodki lokalne; 
pozostała siec dróg powiatowych wymienionych w pkt. 1.6. 

Uwarunkowania związane z kierunkami polityki przestrzennej państwa i województwa.
Uwarunkowania rozwoju gminy wpływające na kształtowanie kierunków i polityki zagospodarowania 
przestrzennego  gminy,  stanowi  kompleks  zjawisk  mających  istotny  wpływ  na  procesy  zachodzące 
w środowisku przyrodniczym, kulturowym i społecznym, nie tylko w skali obszaru gminy, lecz często 
regionu, a także kraju. 
Z tego względu nakazem ustawowym, przy ich precyzowaniu należy uwzględniać cele strategiczne wo-
jewództwa, jak i kraju.
Zostały one sprecyzowane w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskie-
go” uchwalonego uchwalą nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwiet-
nia 2002 r. oraz „Programie rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na 
lata 2007-2013”- uchwała Nr XI/191/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 grudnia 
2007 r., 

Zgodnie z hierarchią systemu osadnictwa przyjętego w planie „województwa świętokrzyskiego” 
gmina Solec-Zdrój została zakwalifikowana do ukształtowanego obszaru uzdrowiskowego zespołu Bu-
sko-Zdrój – Solec-Zdrój oznaczonego jako obszar „H”. 
Ze względu na szczególne walory wód leczniczych oraz przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe, gmina 
Solec-Zdrój jest predysponowana do rozwoju funkcji uzdrowiskowych oraz turystyczno- wypoczynko-
wych. Dominująca na tym terenie będzie funkcja uzdrowiskowa wsparta turystyką, zwłaszcza zdrowot-
ną. Rozwój tej funkcji bazować będzie na sanatoriach w Busku-Zdroju i w Solcu Zdroju oraz walorach 
turystyczno-kulturowych tego regionu podlegającego prawnej ochronie tj. Rejon Doliny Nidy, Nadni-
dziańskich Parków Krajobrazowych oraz Pińczowa i Wiślicy. 
Rejon ten kwalifikuje się do rozwoju turystyki uzdrowiskowej, objazdowej oraz agroturystyki. Nieza-
leżnie od walorów uzdrowiskowo-turystycznych wymaga większego wypromowania i doinwestowania 
w szczególności w infrastrukturę socjalną, a także techniczną. Preferowana winna być także agrotury-
styka oraz wypoczynek związany z wodą /zb. Radzanów, Solec-Zdrój, zalew w Pińczowie, a także rz. 
Nida/ w przyszłości zakłada się wyznaczenie szlaków wodnych, na Nidzie, trasy i ścieżki rowerowe, co 
będzie przyciągało turystów na wypoczynek sobotnio –niedzielny, również na teren Gminy Solec-Zdrój.
Uzupełniającą funkcją gospodarczą będzie rolnictwo ekologiczne. 
Powyższe uwarunkowania powodują, ze podstawowe kierunki polityki przestrzenna tego rejonu to:
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rozwój i unowocześnienie infrastruktury uzdrowiskowej przez wykreowanie konkurencyjnej oferty 
zdrowotnej; 

zagospodarowanie turystyczne miejscowości i obiektów mogących przyciągnąć potencjalnych tury-
stów; 

 szeroki rozwój agroturystyki;

rozwój rolnictwa ekologicznego;

budowa i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej w szczególności pełnej gazyfikacji i kana-
lizacji;

zwiększenie retencji wody oraz lesistości; 

ochrona krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem architektury regionalnej; 

rozbudowa i modernizacja sieci drogowej, gwarantującej dobrą obsługę komunikacyjną tego rejonu 
i powiązania z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.

W zakresie komunikacji przewiduje się:

o przebudowę drogi krajowej nr 79 klasy G do parametrów drogi GP z wykluczeniem moż-
liwości obsługi komunikacyjnej działek budowlanych położonych w pasie terenu przyle-
gających  do tej  drogi.  Obsługa  przyległych  terenów za pośrednictwem dróg serwiso-
wych. Odstępstwo od tej zasady może dotyczyć wyłącznie zabudowy istniejącej; 

o modernizację  do  pełnych  parametrów drogi  głównej  (G)  drogi  powiatowej  nr  0103T 
Stopnica – Zielonki ze zmianą jej kategorii do wojewódzkiej oraz jej przełożenia w oko-
licach miejscowości Solec-Zdrój;

o ustalenie klasy Z, docelowo G, dla drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda-Baranów –
Piasek Mały – Solec-Zdrój, łączącej gminę z drogą wojewódzką 973, stanowiącej kory-
tarz transportowy łączący ośrodki lokalne. 

Układ przestrzenny zabudowy i jej zasoby,
Do najważniejszych czynników mających wpływ na kształtowanie się układu przestrzenno- funkcjonal-
nego gminy należy zaliczyć;

wartości uzdrowiskowe gminy;

wiejskie obszary osiedleńcze z zasobami dziedzictwa kulturowego;

obszary o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych;

kompleksy leśne i rolne;

sieć komunikacji drogowej;

sieć infrastruktury technicznej.

W skład gminy wchodzi 19 sołectw:

Chinków,  Kików,  Ludwinów,  Magierów,  Piasek  Mały,  Piestrzec,  Solec-Zdrój,  Strażnik,  Sułkowice, 
Świniary,  Wełnin,  Włosnowice,  Zagaje Kikowskie,  Zagajów,  Zagajów-Kolonia,  Zagórzany,  Zborów, 
Zielonki, Żuków. 

Układ przestrzenny zabudowy sołectw stanowią utrwalone wzdłuż dróg, ciągi zabudowy zagrodowej 
i jednorodzinnej,  w enklawach  której  występuje  zabudowa  usługowa  o charakterze  podstawowym, 
związana z działalnością gospodarczą ludności. 

Występuje niewielki stopień rozproszenia zabudowy. Na zwarty charakter zabudowy ma wpływ stan 
techniczny sieci dróg oraz istniejące elementy infrastruktury technicznej. Jedynie w miejscowości gmin-
nej Solec-Zdrój występuje ukształtowany ośrodek usługowy.
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Wartość techniczna istniejących budynków jest zróżnicowana.  Przeważają budynki w średnim stanie 
technicznym. Utrwalanie istniejącej zabudowy następuje na skutek sukcesywnej jej wymiany. 

Powstała ona na bazie układu przestrzenno - funkcjonalnego określonego ustaleniami obowiązujących 
dotychczas miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o po utracie ich ważności w opar-
ciu o podejmowane decyzje administracyjne.
Obecnie układ przestrzenno-funkcjonalny kształtowany jest w drodze realizacji ustaleń obowiązujących 
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  opracowanych  odrębnie  dla  miejscowości 
gminnej Solec-Zdrój i pozostałej części obszaru gminy.  Ich ustalenia nie zapewniają w pełni realizacji 
rzeczywistych  potrzeb  inwestycyjnych  społeczności  lokalnej,  co  wymaga  dokonania  ich  zmiany po 
uprzednim uchwalenie zmiany „Studium” będącej przedmiotem niniejszego opracowania.
Zwiększeniu winny ulec zarówno tereny przewidziane pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną wraz 
z towarzyszącą jej zabudową usługową w zakresie usług podstawowych, jak też tereny związane z pod-
stawową funkcją gminy – tj. uzdrowiskową.
Wyznaczone miejscowym planem na te cele powierzchnie muszą być dostosowane do aktualnych po-
trzeb wynikających z nowej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy i dostosowane do możliwości reali-
zacyjnych kształtującego się obecnie podmiotu gospodarczego, którym nie jest już jednostka uspołecz-
niona.

Charakterystyka gospodarcza. 
Rozwój gospodarczy gminy uwarunkowany jest stopniem rozwoju podstawowej funkcji, którym jest 
lecznictwo uzdrowiskowe, jak też funkcji rolniczej. Do barier utrudniających rozwój rolnictwa na ob-
szarze gminy, należy zaliczyć miedzy innymi jakość gleb, rozdrobnienie gospodarstw oraz brak więk-
szych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, w związku z czym na obszarze gminy ukształtowały 
się następujące gałęzie gospodarki związane z działalnością mieszkańców:

rolnictwo;

budownictwo;

handel i usługi;

produkcja i sprzedaż maszyn rolniczych.

Głównymi jednostkami administracyjno-gospodarczymi, oświatowymi i służby zdrowia na terenie Gmi-
ny Solec-Zdrój to:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „Demarol” (produkcja maszyn rolniczych),

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „Dziekan” (produkcja maszyn rolniczych),

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju,

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju,

Urząd Pocztowy w Solcu-Zdroju,

ESKULAP Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Solcu-Zdroju,

Apteki w Solcu - Zdroju,

Uzdrowisko NZOZ Solec-Zdrój Sp. zo.o.

P. W. „Prima” Wytwórnia napojów owocowych w Zborowie,

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach,

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach,

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie i Świniarach,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „VITAL POL” w Świniarach. 

NZOZ Malinowy Zdrój w Solcu- Zdroju, 
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Ośrodek Zdrowia,

Lecznica zwierząt,

Szkoły podstawowe w miejscowościach Solec-Zdrój, Kików, Wełnin i Zborów,

Gimnazjum w Solcu-Zdroju,

Przedszkole samorządowe w Solcu-Zdroju,

Biblioteka publiczna /26960 woluminów/,

Gminne Centrum Kultury.

Na terenie gminy, ze względu na jej leczniczy charakter, brak jest dużych zakładów przemysło-
wych.  Dość  dobrze  natomiast  rozwinął  się  sektor  usługowy związany z turystyką  i właściwościami 
uzdrowiskowymi regionu. Większość mieszkańców wsi utrzymuje się jednak z dochodów uzyskiwa-
nych z gospodarstw rolnych. Zauważalny w ostatnich latach proces marginalizacji rolnictwa jako źródła 
dochodu rodzin wiejskich, w tym przede wszystkim rodzin rolniczych, wymusił poszukiwania alterna-
tywnych źródeł dochodu, jak również zatrudnienia. Samozatrudnienie, czyli prowadzenie jednoosobo-
wej działalności gospodarczej na bazie istniejących potencjałów uzdrowiskowych, turystycznych, krajo-
brazowych i rekreacyjnych, może przyczynić się do dynamicznego rozwoju w sektorze drobnych usług 
i handlu obsługujących kuracjuszy oraz ruch turystyczny,  agroturystyczny i weekendowy ruch rekre-
acyjno-sportowy.

Sieć drogowa.
Na terenie Gminy Solec-Zdrój znajduje się odcinek drogi krajowej nr 79 Kraków - Sandomierz. Prze-
chodzi on w odległości 3 km od Solca-Zdroju. Przy tym szlaku komunikacyjnym leżą wsie Wełnin, Zie-
lonki i Świniary. 
Oprócz tego na terenie gminy znajdują się drogi powiatowe o łącznej długości 62,9 km, z czego 54,9km 
o powierzchni twardej to jest 87,3%. 

Nr drogi Miejscowość i nazwa drogi Nowy nr Długość w km

15199 Dobrowoda - Piasek Mały – Solec-Zdrój 0091 T 6,2

15202 Szczaworyż - Kików - Zborów 0093 T 7,4

15203 Zborów - Żuków - Piasek Mały
0094 T

4,4

15209 Zborów - Piestrzec – Zołcza 6,3

15204 Piasek Wielki - Zagajów – Solec-Zdrój 0095 T 5,9

15205 Stopnica - Gadała - Wiślica 0096 T 2,9

15206 Solec-Zdrój - Zagórzany - Ostrowce 0097 T 3,7

15207 Solec-Zdrój - Wełnin - Klucz 0098 T 3,7

15208 Zborów - Świniary - Trzebica 0099 T 6,5

15210 Magierów - Piestrzec - Zołcza 0100 T 5,4

15213 Stopnica – Solec-Zdrój - Zielonki
0103 T

7,6

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

Gmina Solec-Zdrój posiada 85,65 km sieć dróg gminnych, których podział pod względem nawierzchni 
przedstawia się następująco:

23,38 km – 27,30 % - drogi o nawierzchni bitumicznej,

25,39 km – 29,64 % - drogi o nawierzchni tłuczonej,

36,88 km – 43,06 % - drogi o nawierzchni gruntowej.

Wykaz  dróg gminnych  w Gminie  Solec-Zdrój,  których  numeracja  została  zmieniona  zgodnie 
z Dziennikiem Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2003 Nr 202 Poz. 1855, 
ilustruje poniższa tabela:

Nowy
nr drogi

Dotychczasowy 
nr drogi Miejscowość i nazwa ciągu drogi

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

ry – Błonie)
003692 T 1564015 Zborów - Janów

Wykaz dróg gminnych wraz z nazwami ciągów drogowych zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/118/09 Rady 
Gminy Solec-Zdrój z dnia 12-03-2009 roku przedstawia tabela poniżej. Drogi gminne w Gminie Solec-
Zdrój, dla których w chwili obecnej trwa procedura nadawania numerów w Urzędzie Marszałkowskim.

Nazwa drogi Przebieg drogi
Solec – Zdrój -ul Daniewskich Od skrzyżowania  ulic  1  Maja,  Kościuszki 

i Kościelnej przez park zdrojowy 
Solec – Zdrój - ul. Magnoliowa Od ulicy Cichej do ulicy Cichej
Solec – Zdrój - za kinem Od ulicy Kościuszki do ulicy Polnej
Solec – Zdrój - ul. Polna Od ulicy  Kościuszki  do  dr  powiatowej  nr 

0103 T Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki - 
Błotnowola

Solec – Zdrój od ul. Partyzantów do ul. 
Poprzecznej

Od drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój 
–  Wełnin  –  Klucz  (ul.  Partyzantów)  do 
ul. Poprzecznej

Solec – Zdrój – ul. Poprzeczna  Od drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda 
– Piasek Mały – Solec-Zdrój
(ul.  Kościuszki)  do  drogi  powiatowej 
nr 0098  T  Solec-Zdrój  –  Wełnin  –  Klucz 
(ul. Partyzantów)

Solec-Zdrój - od ul. Poprzecznej w kie- Od ulicy Poprzecznej w kierunku południo-
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runku południowym wym - ślepa
Solec – Zdrój od ul. Kościuszki w kie-
runku południowo- wschodnim

 Od drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda 
– Piasek Mały – Solec-Zdrój
(ul.  Kościuszki)  w  kierunku  południowo 
wschodnim - ślepa

Solec  –  Zdrój  –  od  ul.  Poprzecznej 
w kierunku Wełnina

Od  ulicy  Poprzecznej  w Solcu-Zdroju 
w kierunku Wełnina - ślepa 

Świniary – Pojezierze Od drogi powiatowej nr 0099 T Zborów – 
Włosnowice – Świniary – Trzebica do drogi 
gminnej nr 003687 T Świniary przez wieś

Świniary – obok zbiornika strażackiego Od drogi krajowej nr 79 Warszawa – Bytom 
do  drogi  gminnej  nr  003687  T  Świniary 
przez wieś

Świniary – od drogi przez wieś w kie-
runku północnym

Od  drogi  gminnej  nr  003687  T  Świniary 
przez wieś w kierunku północnym ślepa 

Świniary – od drogi przez wieś w kie-
runku wschodnim

Od  drogi  gminnej  nr  003687  T  Świniary 
przez wieś w kierunku wschodnim ślepa

Świniary – boczna droga Od  drogi  gminnej  nr  003687  T  Świniary 
przez wieś do drogi  gminnej  nr 003687 T 
Świniary przez wieś

Zborów – Solec - Zdrój Od  drogi  powiatowej  nr  0094  T  Piasek 
Mały – Żuków – Zborów – Piestrzec – Żół-
cza do drogi powiatowej nr 0091T Dobro-
woda – Piasek Mały – Solec-Zdrój

Zborów – Zawodzie Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica –
 Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola  do 
drogi powiatowej  nr 0094 T Piasek Mały- 
Żuków – Zborów – Piestrzec – Żółcza

Zborów - Studnisko Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola  do 
drogi powiatowej  nr 0094 T Piasek Mały- 
Żuków – Zborów – Piestrzec – Żółcza

Zborów - Pasterniki Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola  do 
drogi powiatowej  nr 0094 T Piasek Mały- 
Żuków – Zborów – Piestrzec  – Żółcza 

Zborów – Piekło Od drogi gminnej  Zborów – Pasterniki do 
drogi powiatowej  nr 0094 T Piasek Mały- 
Żuków – Zborów – Piestrzec – Żółcza

Zborów- Groczków Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola  do 
drogi gminnej Pułanki- las

Zborów - sklep Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola  do 
drogi powiatowej nr 0099 T Zborów – Wło-
snowice –Świniary – Trzebica

Zborów- Dom Pomocy Społecznej Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój – Zielonki – Błotnowola w kie-
runku zachodnim ślepa

Solec – Zdrój ul. Słoneczna Od ul. Sienkiewicza do drogi powiatowej nr 
0103 T Stopnica – Solec-Zdrój – Zielonki – 
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Błotnowola (ul. 1 Maja)
Solec – Zdrój – droga do zalewu Od drogi powiatowej nr 0091 T Dobrowoda 

– Piasek Mały – Solec-Zdrój w kierunku za-
lewu na dł. 642 mb ślepa

Solec-Zdrój – ul. Cicha Od drogi powiatowej nr 0091 T Dobrowoda 
– Piasek Mały – Solec-Zdrój do drogi po-
wiatowej nr 0097 T Solec-Zdrój – Zagórza-
ny – Ostrowce

Solec – Zdrój – ul. Janów Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola 
(ul. Krakowska)w  kierunku  północnym  na 
dł.701 mb ślepa

Solec – Zdrój - Błonie Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola 
(ul. Kościuszki)  w kierunku  południowym 
na dł. 875 mb ślepa

Solec – Zdrój – ul. Solna Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola 
(ul. Kościuszki)  w kierunku  południowym 
na dł. 465 mb ślepa

Solec  –  Zdrój,  ul.  Żeromskiego,  ul, 
Szkolna 

Od drogi gminnej Zborów – Solec-Zdrój do 
drogi gminnej - ul Polna

Solec- Zdrój – ul. Leśna Od drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda 
–  Piasek  Mały  –   Solec-Zdrój  w kierunku 
zalewu na dł. 644 mb ślepa

Żuków – koło figury Od  drogi  powiatowej  nr  0094  T  Piasek 
Mały- Żuków – Zborów – Piestrzec – Żół-
cza do drogi gminnej Żuków - Kików

Żuków - Kików Od  drogi  powiatowej  nr  0094  T  Piasek 
Mały –  Żuków – Zborów – Piestrzec – Żół-
cza do drogi powiatowej  nr 0093T Szcza-
woryż – Kików – Zborów

Żuków – Zwierzyniec Od  drogi  powiatowej  nr  0094  T  Piasek 
Mały – Żuków – Zborów – Piestrzec – Żół-
cza do drogi powiatowej nr 0094 T Piasek 
Mały – Żuków – Zborów  – Piestrzec – Żół-
cza

Żuków - Szczypia Od drogi gminnej Żuków – Sieradzka – śle-
pa

Żuków – Sieradzka Od gminnej nr 003683 T Strażnik – Żuków- 
Kików – Podkopie na długości 327mb ślepa

Piasek Mały - piaskownia Od drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda 
– Piasek Mały – Solec-Zdrój ślepa

Piasek Mały – na Słupiec Od drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda 
– Piasek Mały – Solec-Zdrój  na dł.  0.318 
km ślepa

Piasek Mały – Łysa Góra Od drogi gminnej nr 003679 T Sułkowice – 
Kolonia  Zagajów  w kierunku  północno 
wschodnim - ślepa

Piasek Mały- Studnisko Od drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda 
– Piasek Mały – Solec-Zdrój -ślepa
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Piasek Mały- do lasu od drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda 
– Piasek Mały – Solec-Zdrój - ślepa

Piasek Mały- Złota Od drogi gminnej nr 003679 T Sułkowice – 
Kolonia Zagajów – ślepa

Piasek Mały - Konstantynów od drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda 
– Piasek Mały – Solec-Zdrój do drogi po-
wiatowej  nr  0091T  Dobrowoda  –  Piasek 
Mały – Solec-Zdrój

Piasek Mały – Łąki Od drogi gminnej nr 003679 T Sułkowice – 
Kolonia Zagajów - ślepa

Piasek Mały – Czarny Gaj Od drogi gminnej Piasek Mały – Konstanty-
nów do drogi gminnej Piasek Mały –  Kon-
stantynów

Piasek Mały - Żuków Od drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda 
– Piasek Mały– Solec-Zdrój - ślepa

Włosnowice – Karna Góra Od drogi gminnej Włosnowice – Gościniec 
– ślepa

Włosnowice – Gościniec Od drogi powiatowej nr 0099 T Zborów – 
Włosnowice – Świniary – Trzebica do drogi 
powiatowej nr 0099T Zborów – Włosnowi-
ce – Świniary – Trzebica

Włosnowice – Błonie - Zielonki Od drogi gminnej nr 003680 T Włosnowice 
– Piestrzec – Wójeczka do drogi  powiato-
wej nr 0103 T Stopnica – Solec-Zdrój – Zie-
lonki – Błotnowola

Włosnowice – Iłek Od drogi powiatowej nr 0099 T Zborów – 
Włosnowice  –  Świniary –  Trzebica  na  dł. 
963 mb ślepa

Włosnowice – Cegielnia Od drogi powiatowej nr 0099 T Zborów – 
Włosnowice –Świniary – Trzebica do drogi 
powiatowej  nr 0094 T Piasek Mały – Żu-
ków – Zborów – Piestrzec - Żółcza

Włosnowice - Piestrzec Od drogi gminnej nr 003680 T Włosnowice 
– Piestrzec – Wójeczka do drogi  powiato-
wej nr 0094 T Piasek Mały- Żuków – Zbo-
rów – Piestrzec – Żółcza

Piestrzec – Biechów Od  drogi  powiatowej  nr  0094  T  Piasek 
Mały – Żuków – Zborów –  Piestrzec – Żół-
cza  do  granicy  administracyjnej  gminy 
w miejscowości Piestrzec

Piestrzec – Korce Od drogi gminnej Piestrzec – Wójeczka do 
granicy  administracyjnej  gminy  w m.  Pie-
strzec

Piestrzec – Zarzecze  Od  drogi  powiatowej  nr  0094  T  Piasek 
Mały –  Żuków – Zborów – Piestrzec –
Żółcza do drogi powiatowej nr 0094 T Pia-
sek Mały – Żuków – Zborów – Piestrzec – 
Żółcza

23



Piestrzec – Ogrody  Od  drogi  powiatowej  nr  0094  T  Piasek 
Mały- Żuków – Zborów – Piestrzec – Żół-
cza - ślepa

Piestrzec – Chałupki Od  drogi  powiatowej  nr  0094  T  Piasek 
Mały- Żuków – Zborów – Piestrzec – Żół-
cza do drogi powiatowej 0100 T Magierów 
– Piestrzec –  Żółcza

Piestrzec - Woźnica Od drogi powiatowej nr 0100 T Magierów – 
Piestrzec  –  Żółcza  do  dr  powiatowej  nr 
0094 T Piasek Mały – Żuków – Zborów – 
Piestrzec – Żółcza

Kików – Szkoła – Zagaje Kikowskie Od drogi powiatowej nr 0093 T Szczaworyż 
– Kików – Zborów do drogi gminnej Zagaje 
Kikowskie - wieś

Kików – Zakamieniec Od drogi gminnej nr 003690 T Kików przez 
wieś do drogi powiatowej 0096 T Stopnica 
– Gadawa – Wiślica

Zagaje Kikowskie - wieś Od drogi gminnej nr 003688 T Kików – Za-
gaje Kikowskie do drogi gminnej nr 003688 
T Kików - Zagaje Kikowskie

Kików – Pułanki las Od drogi powiatowej nr 0093 T Szczaworyż 
– Kików – Zborów - ślepa

Kików - Kołowróć Od drogi  gminnej  Kików – Łąki  do drogi 
gminnej Kików – Las

Kików – łąki Od drogi gminnej  Kików – Szkoła Zagaje 
Kikowskie w kierunku łąk ślepa

Kików – Stawisko Od drogi gminnej Kików – wieś w kierunku 
południowym - ślepa

Kików - Staw Od drogi powiatowej nr 0093 T 
Szczaworyż – Kików – Zborów – ślepa

Ludwinów – Parchocin do granicy gmi-
ny

Od drogi powiatowej  nr Ludwinów – Par-
chocin – Podwale do granicy administracyj-
nej gminy- ślepa

Strażnik przez wieś Od  drogi  powiatowej  nr  0095  T  Piasek 
Wielki – Zagajów – Solec-Zdrój przez wieś 
Strażnik - ślepa

Chinków - Rzegocin Od  drogi  powiatowej  nr  0095  T  Piasek 
Wielki – Zagajów – Solec-Zdrój do granicy 
administracyjnej  gminy  w miejscowości 
Chinków

Kolonia Zagajów – Pasieczna droga Od  drogi  powiatowej  nr  0095  T  Piasek 
Wielki – Zagajów – Solec-Zdrój- ślepa 

Zagajów - Podlesie Od  drogi  powiatowej  nr  0095  T  Piasek 
Wielki – Zagajów – Solec-Zdrój do granicy 
administracyjnej gminy 

Wełnin – Babieniec Od drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój 
– Wełnin – Klucz - ślepa

Wełnin – do lasu Od drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój 
– Wełnin – Klucz - ślepa

Wełnin - Kopanina Od drogi krajowej nr 79 Warszawa – Bytom 
- ślepa

Wełnin - Brzostków Od drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój 
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– Wełnin – Klucz do granicy administracyj-
nej gminy

Zagórzany – Stadnina Od drogi powiatowej nr 0097 T Solec-Zdrój 
–  Zagórzany  –  Ostrowce  do  dr 
powiatowej  nr  0097  T  Solec-Z-
drój – Zagórzany – Ostrowce

Zagórzany – Nowa Wieś Od drogi powiatowej nr 0097 T Solec-Zdrój 
– Zagórzany – Ostrowce do dr gminnej Za-
górzany –  Stadnina

Zagórzany - za górą Od drogi powiatowej nr 0097 T Solec-Zdrój 
– Zagórzany – Ostrowce - ślepa

Zagórzany - Chinków Od drogi powiatowej nr 0097 T Solec-Zdrój 
– Zagórzany – Ostrowce do drogi powiato-
wej nr 0095 T Piasek Wielki – Zagajów – 
Solec-Zdrój

Solec – Zdrój od ul. Partyzantów do ul. 
Daniewskich

Od drogi powiatowej nr 0098 T Solec-Zdrój 
–  Wełnin – Klucz (ul. Partyzantów) do dro-
gi gminnej ul. Daniewskich

Kików - las Od drogi powiatowej nr 0093 T Szczaworyż 
– Kików – Zborów w kierunku lasu - ślepa

Ludwinów - Wełnin Od drogi powiatowej  nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola  do 
drogi gminnej nr 003682 T Klucz - Dąbrów-
ka

Wełnin - Toczyska Od drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica – 
Solec-Zdrój  –  Zielonki  –  Błotnowola  do 
drogi krajowej nr 79 Warszawa – Bytom

Na terenie gminy znajduje się także pięć obiektów mostowych (na drogach powiatowych) oraz 6 
mostów na drogach gminnych. Mosty w Gminie Solec-Zdrój (na drogach powiatowych)

Numer 
drogi Nazwa drogi Lokalizacja 

mostu Miejscowość
Dłu-
gość 
mostu

Konstrukcja 
mostu

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

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

str. Rzoska 8,8 sprężysty

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

wodny 9 żelbetowy

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

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

Komunikację publiczną na terenie gminy obsługują autobusy PKS oraz prywatni przewoźnicy. Z przy-
stanków obsługiwanych przez pojazdy PKS można dojechać między innymi do Buska-Zdroju, Kielc, 
Krakowa, Opatowa, Ostrowca Świętokrzyskiego, Staszowa, Tarnowa i wielu innych miejscowości. Na 
terenie gminy brak jest infrastruktury kolejowej. Ponieważ rejon Solca –Zdroju leży z dala od głównych 
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szlaków komunikacyjnych, a w obszarze tym nie występuje przemysł ciężki, nie należy się spodziewać 
objęcia gminy transportem kolejowym w przyszłości.

Infrastruktura turystyczna.
Gmina Solec-Zdrój posiada szczególne walory uzdrowiskowe oraz przyrodniczo-krajobrazowe, które 
stwarzają potencjalne warunki do rozwoju turystyki, zarówno pobytowej jak i objazdowej.
Położenie miejscowości Solec-Zdrój na terenie Niecki Nidziańskiej na wysokości 160 m n.p.m. oraz 
swoisty mikroklimat, z uwagi na osłonięcie od płn.-wsch. pasmem wzgórz Garbu Pińczowsko - Wój-
czańskiego, sprzyja rozwojowi turystyki i uprawianiu sportu. Walory przyrodniczo-krajobrazowe i kul-
turowe tego terenu oraz uzdrowiskowy charakter gminy sprzyjają rozwojowi turystyki: pieszej, rowero-
wej, leczniczo-rekreacyjnej oraz wypoczynku sobotnio-niedzielnego.
 Przez obszar Gminy Solec-Zdrój prowadzą: dwa szlaki turystyczne:

szlak zielony Grochowiska – Wiślica, 

szlak czerwony Busko - Zdrój – Solec-Zdrój, 
W gminie  turystykę  pieszą  o charakterze  leczniczo-rekreacyjnej,  można  ponadto  uprawiać  w Parku 
Zdrojowym z alejami spacerowymi oraz w kompleksie leśnym w bezpośrednim sąsiedztwie parku zdro-
jowego. Teren Szanieckiego Parku Krajobrazowego z roślinnością kserotermiczną i słonolubną, wyeks-
ploatowanym wyrobiskiem kamieniołomu wapieni, położonym na północny zachód od miejscowości 
Kików, oraz zespołem jaskiń krasowych, sprzyja rozwojowi turystyki rowerowej na proponowanej tra-
sie: Solec-Zdrój – Zborów – Kików – Zagaje Kikowskie – Solec-Zdrój z możliwością wypożyczenia ro-
werów w Solcu-Zdroju. Przy zalewie rekreacyjnym w Solcu - Zdroju jest możliwość wypożyczenia ka-
jaków i rowerów wodnych oraz korzystania z boiska do piłki siatkowej i plażowej. Pozwala to na upra-
wianie turystyki wodnej i sportów wodnych oraz przyciąga turystów weekendowych, zwłaszcza w okre-
sie letnim.
W gminie działa Klub Sportowy „Źródło” oraz Gminne Centrum Kultury Solca-Zdroju, które jest orga-
nizatorem wielu cyklicznych imprez sportowych m.in.:

„Międzygminne Biegi Uliczne o Puchar Wójta Gminy”,

„Soleckie Lato nad Zalewem”,

„Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy”.
Jako alternatywną formę wypoczynku oprócz sportu i rekreacji oraz kuracji w uzdrowisku Solec-Zdrój 
przyjęto w gminie agroturystykę. W gminie 5 listopada 2003 roku zarejestrowane zostało Stowarzysze-
nie Agroturystyczne „Źródło Zdrowia”. 
Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodu, ma szansę w pewnym stopniu poprawić kondycję fi-
nansową gospodarstw rolnych oraz zmobilizować ich właścicieli do przetwarzania własnych produktów 
żywnościowych (pieczenie chleba, wyrób masła itp.), jak również do podnoszenia standardów sanitar-
no-użytkowych  gospodarstw  oraz  do  wzbogacania  oferty  agroturystycznej  dodatkowymi  atrakcjami 
(jazda konna, przejazdy bryczką, ogniska, bezpieczne place zabaw dla dzieci, zbieranie grzybów, itp.). 
Agroturystyka może przyczynić się także do poprawy czystości i estetyki gospodarstw rolnych, które 
w konkurowaniu o potencjalnych klientów poza zapewnieniem bogatej oferty usług najwyższej jakości, 
będą dbały również o tak zwane otoczenie i wizerunek „domu i zagrody”.  Biorąc jednak pod uwagę 
fakt, że gmina położona jest na w/w obszarach prawnie chronionych, wszelka działalność turystyczna 
musi  być podporządkowana zachowaniu wartości  środowiska przyrodniczego,  które stanowi główny 
walor turystyczno- wypoczynkowy.
Każdy park krajobrazowy jest  obszarem wielofunkcyjnym o różnym stopniu przenikania  się funkcji 
i ich wzajemnego oddziaływania na siebie. Konieczne jest zatem zachowanie zgodności funkcji tury-
stycznej z pozostałymi funkcjami i eliminowanie istniejących i potencjalnych konfliktów.

Uwarunkowania wynikające z stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony.
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez „ ład przestrzenny należy 
rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporząd-
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kowany relacjach wszystkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środo-
wiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
 Wobec powyższego ład przestrzenny jest celem nadrzędnym, który winien być zagwarantowany przez 
sporządzanie  „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego”  i miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających politykę przestrzenną określoną w „Stu-
dium”.
W przypadku gminy Solec-Zdrój ład przestrzenny i jego ochronę kształtować będzie: 

Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Solec-Zdrój,  uchwalony  Uchwałą  Nr 
XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569, 

Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój uchwalony 
Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r.  opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008

Z tych to względów podstawowym uwarunkowaniem dla zmiany „Studium” są ustalenia wynikające 
z obowiązującego prawa miejscowego, które winny być aktualizowane w dostosowaniu do bieżących 
potrzeb inwestycyjnych społeczności lokalnej, określonych we wnioskach zgłoszonych do opracowań 
planistycznych i uznanych jako uzasadnione w wyniku ich rozpatrzenia przez Wójta Gminy Solec-Z-
drój.

Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni pro-
dukcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego;

3.1. Charakterystyka warunków ekofizjograficznych i walorów klimatycznych.
Gmina Solec-Zdrój leży w południowej części powiatu buskiego, w obrębie Niecki Nidziańskiej, w jej 
południowej  części,  zwanej  Niecką  Solecką.  Jest  to  falista  równina  (170-250m.  npm.),  zbudowana 
z margli kredowych, przykrytych mioceńskimi wapieniami oraz gipsami. z występowaniem gipsów wią-
że się obecność siarczanych źródeł wód mineralnych. Od północy gminę osłania Garb Pińczowski sku-
tecznie powstrzymujący zimne wiatry. Na warunki klimatyczne okolic Solca wpływa także, rozciągają-
ca się na południu dolina Wisły, odznaczająca się, dużym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami. 
i choć lasy zajmują niewielką część obszaru gminy, ich obecność przyczynia się do wytwarzania specy-
ficznego mikroklimatu okolic Solca. Jego charakterystycznymi cechami są słabe wiatry, duża liczba dni 
bezwietrznych i słonecznych, długi okres wegetacji roślin (około 220 dni), wysokie roczne średnie tem-
peratury(+8 do 9 st. C), stycznia (-3 st. C) i lipca (+17, 18 st. C). Pokrywa śnieżna utrzymuje się tu oko-
ło zaledwie 60 dni, średnia suma opadów w roku wynosi 600mm. Niewielkie wahania temperatur i wil-
gotności powietrza, pozbawiona zanieczyszczeń atmosfera, spokojny, kojący psychikę pejzaż sprzyja le-
czeniu uzdrowiskowemu, przyspieszając regenerację sił fizycznych. Większość obszaru gminy zajmują 
tereny rolnicze. Występują tu gleby bielicowe, brunatne, czarnoziemy, mady i rędziny. Ich urodzajność 
przyspieszyła wyrąb lasów. 
Charakterystycznym elementem pejzażu są rozległe, często podmokłe łąki, torfowiska i kępy zakrza-
czeń.  Głównymi rzekami gminy są Strumień i Rzoska. Strumień bierze swój początek w Grotnikach 
koło Nowego Korczyna, zaledwie 400m od Wisły. Na odcinku 15 km wykopany jest kanał, regulujący 
nurt rzeki, kierując rzekę Strumień, który wpada do Wisły pod Połańcem. Ze stawu w Gadawie wypły-
wa rzeka Rzoska. Przecina ona Solec i łączy się ze Strumieniem w Ludwinowie. Na łąkach pod Zagajo-
wem tryskają źródła Młyńskiej. Ta niewielka rzeczka kończy swój bieg w Wiśle w rejonie Chwalibogo-
wie.  Wschodnim skrajem Solca-Zdroju przepływa  Struga.  Sieć cieków wodnych gminy uzupełniają 
liczne potoki. Garb Pińczowski i graniczące z nim rejony są słabiej nawodnione, natomiast tereny Niec-
ki Soleckiej i doliny Wisły częściej odczuwają nadmiar niż niedostatek wody. Dość bogata i zróżnico-
wana jest flora gminy. Na wapiennych i gipsowych wzniesieniach rosną między innymi: ostnica włoso-
wata, ostrołódka kosmata, zagorzałek żółty, czosnek skalny, dzwonek syberyjski, dziewięćsił pospolity, 
zawilec wielkokwiatowy. Pośród pól na miedzach i przy drogach, w wąwozach spotkać można krzewy 
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tarniny, głogu, leszczynę i karłowatą sosnę Nieco uboższa jest fauna. Z większych zwierząt żyją na tere-
nie gminy dziki, sarny i lisy. Dość pospolite są zające. Z licznych gatunków ptaków warto wymienić 
makolągwę,  sójkę,  pełzacza,  ziębę,  strzyżyka,  czajkę,  bażanta,  dzięcioła  zielonego i czarnego,  kurkę 
wodną, pustułkę, myszołowa i jastrzębia. Nie ma na terenie gminy rezerwatów przyrody, ochroną są na-
tomiast objęte: park zdrojowy w Solcu oraz park podworski w Zborowie. Kilkanaście drzew w różnych 
miejscowościach gminy ma cechy pomników przyrody. Swoisty mikroklimat Solca-Zdroju z uwagi na 
osłonięcie  od północy pasmem wzgórz Wzniesienia  Wójczańsko-Pińczowskiego, charakteryzując się 
znaczną zacisznością, dużym nasłonecznieniem oraz wysoką amplitudą roczną temperatur sprawia, iż 
Solec-Zdrój stanowi ekologiczną oazę dla uprzemysłowionych rejonów kraju. Wg podziału geobota-
nicznego gmina położona jest w Krainie Miechowsko-Sandomierskiej, na obszarze 2 okręgów — Mie-
chowsko-Pińczowskiego i Staszowskiego. Granicę między nimi stanowi Garb Pińczowski. Cechą cha-
rakterystyczną jest tutaj występowanie roślinności kserotermicznej związane z obecnością pokrywy les-
sowej z płatami czarnoziemu oraz wychodzącymi miejscami spod niej wapieniami. 
W okręgu Miechowsko-Pińczowskim krajobraz roślinny jest bardzo urozmaicony. Charakteryzuje się 
występowaniem mozaiki bezleśnej i zalesionych obszarów (z przewagą tych pierwszych). Murawowe 
zespoły kserotermiczne zajmowały niegdyś znaczne przestrzenie. Jednak większość tych siedlisk zajęły 
z czasem pola uprawne. Dla resztek flory stepowej pozostały drobne skrawki terenu położone na trudno 
dostępnych zboczach i terenach posiadających płytką warstwę gleby nie nadającą się do zaorania.
Okręg Staszowski nie posiada obecnie pokrywy lessowej, ale jest bogaty w roślinność kserotermiczną 
zlokalizowaną na piaszczystych  wydmach.  Występuje  tu  przewaga lasów nad terenami  bezleśnymi. 
w kompleksach leśnych przeważają drzewostany sosnowe i sosnowo-dębowe, nie brak również lasów 
grądowych z udziałem buka oraz lasów łęgowych i olszowych.
 Najwyższe  walory  przyrodnicze  reprezentuje  północno-zachodnia  część  gminy  wchodząca  w skład 
Szanieckiego Parku Krajobrazowego 
Najcenniejsze zbiorowiska kserotermiczne występują na Garbie Pińczowskim na terenach nieprzydat-
nych dla rolnictwa. Interesujące są również zbiorowiska torfowiskowe oraz łąkowo -bagienne, rozwija-
jące się w dolinach rzek.  Osobliwością  są tu zbiorowiska roślinności halofilnej,  które  rozwinęły się 
w okolicach Solca-Zdroju.

3.2. Budowa geologiczna i zasoby surowców mineralnych.
Gmina Solec-Zdrój  położona jest  w Niecce Nidziańskiej  wypełnionej  pofałdowanymi  utworami jury 
i kredy. Starsze — dewońskie, karbońskie i triasowe utwory znane są z profili głębokich otworów wiert-
niczych. Między fałdami jury i kredy zalegają osady trzeciorzędowe, a cały obszar gminy pokryty jest 
osadami czwartorzędowymi. Jura reprezentowana jest przez: wapienie, margle i iły. Utwory kredowe to: 
wapienie, margle i piaskowce margliste. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez zespół osadów miocenu 
(wapienie, margle, iły, piaskowce, gipsy, anhydryty, iły krakowieckie, piaski i żwiry). Czwartorzęd wy-
kształcony jest w postaci: piasków, żwirów, glin, lessów, mad rzecznych, torfów i namułów torfiastych.
Kopaliny występujące na terenie gminy to: surowce węglanowe (wapienie i margle), surowce ilaste (iły 
krakowieckie i lessy), piaski, torfy oraz wody mineralne.

Surowce węglanowe — na terenie gminy występują wapienie jurajskie, kredowe i trzeciorzędowe. Ze 
względu na duże rozprzestrzenienie oraz łatwość eksploatacji i obróbki wydobywane były głównie trze-
ciorzędowe wapienie litotamniowe. W rejonie Piestrzca były one pozyskiwane na dużą skalę, choć nie 
są to dostatecznie udokumentowane zasoby. Starsze, jurajskie i kredowe wapienie i margle występują 
w północno-zachodniej części gminy. Zasięg ich rozprzestrzenienia jest niewielki. Wydobywano je ze 
złoża Skotniki zlokalizowanego na pograniczu z gminą Busko Zdrój oraz dla celów lokalnych. Wyrobi-
ska znajdują się w okolicach: Sułkowic, Kikowa i Magierowa. Surowce węglanowe występujące na te-
renie gminy nie zostały dokładnie udokumentowane. Jedynie dla rejonów Piestrzca, Kikowa i Skotnik 
wykonano badania  własności  fizyczno-mechanicznych  i składu chemicznego  oraz określono zasoby. 
Obecnie na terenie gminy nie prowadzi się ich wydobycia. Surowce wapienne występują w złożach:
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Skotniki — złoże wapieni jurajskich i kredowych, zlokalizowane na granicy z gm. Busko Zdrój, udoku-
mentowano zasoby 4810,7 tys. ton (1981 r.), do produkcji kruszywa drogowego, złoże było 
eksploatowane, obecnie nie prowadzi się wydobycia;

Kików — złoże wapieni trzeciorzędowych, zasoby szacunkowe 2000 tys. ton (1981 r.), surowiec przy-
datny do produkcji kamienia łamanego i bloków;

Kików 1 — złoże piasku, udostępnione do eksploatacji;

Piestrzec 1 — złoże wapieni trzeciorzędowych, zasobów nie liczono, surowiec do produkcji kamienia 
łamanego, niegdyś eksploatowane dorywczo, obecnie nieużytkowane. 

Surowce ilaste — ich zasoby są znaczne, ze względu na szerokie rozprzestrzenienie iłów krakowiec-
kich, zwłaszcza w centralnej  części gminy.  Dokumentacje geologiczne opracowano dla złóż 
Zielonki i i Zielonki II. Dla złoża Włosnowice określono zasoby szacunkowe.

Zielonki  I — złoże iłów krakowieckich,  trzeciorzędowych,  udokumentowane zasoby w kat.  A+B+C1 

5469 tys. ton, przydatne do produkcji cegły dziurawki, złoże było eksploatowane, obecnie nie 
prowadzi się wydobycia, zasoby wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą 2717 tys. ton;

Zielonki II — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych o udokumentowanych zasobach w kat. C2 

7352 m3, surowiec do produkcji wyrobów drążonych, grubościennych i cienkościennych, złoże 
nie było eksploatowane;

Włosnowice — złoże iłów krakowieckich,  trzeciorzędowych,  dla którego sporządzono opinię geolo-
giczną (1974 r.) określając zasoby szacunkowe 45 tys. m3, występujące tu iły są dobrym surow-
cem do produkcji cegły pełnej.

Lessy, zalegające płatami na obszarze Wału Pińczowskiego, były niegdyś w niewielkim stopniu wyko-
rzystywane przez miejscową ludność. Obecnie złoża te nie są rozpoznane i wykorzystywane. Wobec 
szerokiego występowania iłów krakowieckich, które są znacznie lepszym surowcem, wykorzystanie les-
sów byłoby nieuzasadnione.
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Piaski — na terenie gminy występują piaski czwartorzędowe pochodzenia rzecznego, lodowcowego, 
eolicznego,  piaski  tarasów  akumulacyjnych  rzek  oraz  w okolicach  Włosnowic,  niewielka 
wkładka piasków trzeciorzędowych w iłach.

Piaski eoliczne — występują rozległymi płatami w postaci piasków przewianych i wydm w okolicach 
Piestrzca, Zborowa, Żukowa, Piasku Małego, Strażnika, Zagajowa i Wełnina, gdzie jest naj-
większa ilość małych odkrywek. Udokumentowane zasoby surowca złoże Kików określono na 
450,2 tys. ton (1988 r.) jako przydatne na kruszywo budowlane do zapraw i betonów oraz jako 
drobne kruszywo drogowe. Złoże zostało udostępnione do eksploatacji. 

Piaski pochodzenia lodowcowego — były wydobywane dla potrzeb miejscowej ludności w odkrywkach 
w rejonie  miejscowości:  Sułkowice,  Kamienna Góra,  Zborów i Strażnik.  Charakteryzują  się 
słabym wysortowaniem i niewielką miąższością. Nie ma opracowań geologicznych dokumen-
tujących zasoby tego surowca.

Piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych — zalegają w dolinach cieków. Największe obszarowo płaty 
występują na południu gminy, w rejonie Wełnina i Zielonek. Dla złoża Wełnin przeprowadzo-
no badania mające określić przydatność surowca do schudzania iłów. Surowiec, we fragmencie 
badanego obszaru, pole W-I, znajdującego się już poza granicami gminy Solec, wykazuje do-
brą jakość. Zasoby szacunkowe dla pola W-I wynoszą 116 tys. ton. Pole W-II, ze względu na 
zawodnienie i słabsze parametry jakościowe, uznano za negatywne.

Torfy — były wykorzystywane lokalnie jako materiał opałowy. Wydobywano je w pobliżu miejscowo-
ści Błonie. Od dawna nie są wykorzystywane. Występują w dolinach cieków w okolicach miej-
scowości: Zagajów, Żuków, Wełnin-Świniary, Piestrzec i Trzebica.

Wody mineralne — to najcenniejszy i obecnie jedyny surowiec mineralny eksploatowany w gminie. 
Występują 2 zasadnicze ich typy: chlorkowo-siarczanowo-sodowe i chlorkowo-sodowe. Są one 
również bromkowe, jodkowe i siarczanowe. Dla uzdrowiska eksploatowane jest złoże Solec-Z-
drój. Zasoby na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 0,96 m3/h. Woda pobierana jest z 3 ujęć: Szyb 
Solecki”, Solec 2 Karol” i „Solec 2B”. w 2003 r. Teren górniczy „Solec” został ustanowiony 
koncesją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Nr 42/92 z dnia 
27.10. 1992 r. na rzecz Uzdrowisko Solec-Zdrój udzielająca pozwolenia na eksploatacje wód 
leczniczych na okres 20 lat. Złoże — Wełnin, zostało udokumentowano o zasobach 3,0 m3/h i 
jest eksploatowane).

3.3. Wody podziemne.
Gmina Solec-Zdrój położona jest na obszarze deficytowym w wodę. Ponadto na obszarze Niecki Solec-
kiej zalegają poziomy wód silnie zmineralizowanych, nienadających się do zaopatrzenia w wodę. Na 
obszarze gminy można wyróżnić 4 poziomy wodonośne:
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poziom wód czwartorzędowych — występuje w piaszczystych tarasach akumulacyjnych doliny Wisły 
i Kanału Strumień. Posiada miąższość 5–10 m i płytkie zwierciadło wody (1–2 m). Nie jest 
izolowany od powierzchni terenu. Ujmowany jest szeregiem studni kopanych. Okresowo zani-
ka. Mała wodonośność spowodowana jest niewielką miąższością tych osadów. Nie ma znacze-
nia dla zaopatrzenia w wodę;

poziom wód trzeciorzędowy — Poziom ten występuje na obszarze Wału Pińczowskiego. Kolektorem są 
wapienie  badenu i margle  kredy.  Posiada charakter  szczelinowy.  Wodonośność uzależniona 
jest od wielkości szczelin oraz przebiegu strefy spękań. Jest to główny poziom wód w gminie, 
na którym oparte jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców;

poziom kredowy — Poziom ten to źródło zaopatrzenia w wodę mineralną. Charakteryzuje się zróżnico-
waną głębokością występowania oraz zmienną wydajnością. Kolektor tworzą osady podściela-
jące gipsy, margle, piaskowce i kredy oraz wapienie jurajskie.

poziom jurajski — Poziom ten jest słabo rozpoznany. Prawdopodobnie są to wody reliktowe (chlorko-
wo- sodowe, jodkowe i bromkowe).

Na obszarze gminy eksploatowane są następujące ujęcia: Sułkowice, Graczków, Kików i Piestrzec. Uję-
cia te posiadają wydzielone strefy ochronne.

3.4. Wody mineralne.
Wody mineralne w rejonie Solca- Zdroju odkryto w końcu XVIII wieku. Powstają one wskutek wymie-
szania infiltracyjnych wód opadowych z podchodzącymi ku górze wodami reliktowymi-solankami. Za-
sadnicze znaczenie w ich genezie mają utwory gipsowe. Stężenie związków siarki oraz wysoka minera-
lizacja powodują, że są to najsilniejsze wody lecznicza w Polsce a także jedne z najsilniejszych w Euro-
pie. 
Zasoby złoża „Solec-Zdrój” wynoszą 0,96 m3/h (wg stanu na 31.12.2004 r.). Koncesji na wydobycie 
wód leczniczych udzielił 27.10.1992 r. MOŚZNiL, a w 1997 r. zatwierdzono granice obszaru i terenu 
górniczego. Obszar ten funkcjonował do dnia 28.10.2003 r., kiedy to decyzją Ministra Środowiska zo-
stały wydzielone dwa odrębne obszary i tereny górnicze. Jeden o nazwie „Solec-Zdrój” i drugi o nazwie 
„Wełnin”. 
Obecnie  eksploatowane  są  2  rodzaje  wód:  wody chlorkowo-siarczanowo-sodowe o mineralizacji  16 
g/dm3 oraz wody chlorkowo-sodowe o mineralizacji 21,4 g/dm3. Uzdrowisko korzysta z 3 ujęć: ujęcie 
Szyb Solecki, otwór Solec 2 Karol i otwór Solec 2B.

3.5. Ocena środowiska fauny i flory.
Według podziału geobotanicznego gmina położona jest w Krainie Miechowsko-Sandomierskiej, 

na obszarze 2 okręgów — Miechowsko-Pińczowskiego i Staszowskiego. Granicę między nimi stanowi 
Garb Pińczowski. Cechą charakterystyczną jest tutaj występowanie roślinności kserotermicznej związa-
ne z obecnością pokrywy lessowej z płatami czarnoziemu oraz wychodzącymi miejscami spod niej wa-
pieniami. 

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

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

W krajobrazie gminy Solec-Zdrój dominują zbiorowiska nieleśne występujące wśród rozległych 
agrocenoz. Najwyższe walory przyrodnicze reprezentuje północno-zachodnia część gminy wchodząca 
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w skład Szanieckiego PK oraz obszary leśne. Najcenniejsze zbiorowiska kserotermiczne (muraw) wy-
stępują na Garbie Pińczowskim na terenach nieprzydatnych dla rolnictwa. 

Interesujące są również zbiorowiska torfowiskowe oraz łąkowo-bagienno rozwijające się w doli-
nach rzek. Osobliwością są tu zbiorowiska roślinności halofilnej, które rozwinęły się w okolicach Solca 
Zdroju i związane są z występowaniem źródeł słonych wód mineralnych.

Na wapiennych i gipsowych wzniesieniach rosną między innymi: ostnica włosowata, ostrołódka 
kosmata, zagorzałek żółty, czosnek skalny, dzwonek syberyjski, dziewięćsił pospolity, zawilec wielko-
kwiatowy. Pośród pól na miedzach i przy drogach, w wąwozach spotkać można krzewy tarniny, głogu, 
leszczynę i karłowatą sosnę.
Solec-Zdrój należy do najuboższych gmin województwa pod względem lesistości. Lasy zajmują około 
705 ha powierzchni co stanowi jedynie 8,3% powierzchni gminy (województwo - 26,9%, kraj - 28,3 %, 
powiat - 9,6%, dla Unii Europejskiej wskaźnik lesistości wynosi 42%.) 
Jest to związane z występowaniem dobrych jakościowo gleb, które były intensywnie użytkowane rolni-
czo. Największe kompleksy leśne występują na północny-zachód od Magierowa i na południowy-za-
chód od Solca-Zdroju. Lokalnie występują również mniejsze i rozproszone lasy.
Lasy gminy charakteryzują się wysokim udziałem siedlisk korzystnych dla celów produkcyjnych. Zna-
czący jest też udział upraw plantacyjnych drzew szybkorosnących. Pod względem siedliskowym obsza-
ry leśne są zróżnicowane. Występują tu siedliska boru świeżego, mieszanego, mieszanego świeżego, 
mieszanego wilgotnego, lasu mieszanego i olsu. Gatunkami spotykanymi najczęściej są: sosna, dąb, to-
pola, brzoza, klon, jawor, buk, modrzew i olcha. Ciekawą strukturę drzewostanu posiada Park Uzdrowi-
skowy. Lasy państwowe położone w strefie uzdrowiskowej „C” zostały uznane za lasy ochronne. Istot-
nym elementem krajobrazu są zadrzewienia i zakrzewienia. Występują one na terenie całej gminy i czę-
ściowo rekompensują jej niską lesistość. Są zróżnicowane pod względem wielkości i składu gatunkowe-
go. Spotyka się pojedyncze drzewa, zadrzewienia  grupowe, rzędowe, sporadycznie  powierzchniowe. 
Większość lasów na terenie gminy pochodzi z czasów powojennych, średni wiek drzewostanu dla całe-
go nadleśnictwa wynosi 46 lat. Pełnią ważne funkcje ekologiczne (wiatrochronne, wodochronne, bioce-
notyczne, zapobiegają erozji). Ze względu na niską lesistość gminy wymagają one ochrony przed zago-
spodarowaniem na inne cele.
Ze względu na planowany uzdrowiskowo – turystyczny charakter gminy wskazane jest podejmowanie 
działań mających na celu zwiększanie powierzchni lasów poprzez dokonywanie zalesiania obszarów 
charakteryzujących się słabymi glebami lub obszarów nieprzystosowanych do działań rolniczych (na 
przykład strome zbocza).  Działania  takie  powinny poprawić turystyczno - wypoczynkowy charakter 
gminy oraz wpłynąć pozytywnie na ekologię regionu i jego klimat. Ze względu na niewielką ilość lasów 
na terenie gminy niezwykle ważnym zadaniem jest ochrona już istniejących zasobów leśnych, jak rów-
nież pomników przyrody nieożywionej.

3.6. Warunki glebowe. 
Warunki glebowe na terenie Gminy Solec-Zdrój są bardzo zróżnicowane. Występują tutaj gleby ocenia-
ne jako bardzo dobre i dobre (północne rejony gminy) – bardzo korzystne dla produkcji ogrodniczej 
oraz upraw wymagających dobrych warunków glebowych. 
Ze względu na warunki glebowe w tej części gminy najbardziej opłacalna powinna być produkcja rolna. 
Strona północno-zachodnia gminy to gleby głównie typów lekkich. Strona południowa gminy charakte-
ryzuje się przewagą gleb słabszych, piaszczystych,  niekorzystnych dla produkcji ogrodniczej i upraw 
wymagających specjalnego podłoża. Fakt ten w istotny sposób wpływa na planowanie produkcji rolnej 
na tym obszarze. Powierzchnia użytków rolnych w gminie Solec-Zdrój wynosiła 7148 ha — 81,4% po-
wierzchni ogólnej gminy (średnia wojewódzka — 59,1%), w tym 80,7% stanowią grunty orne, 10% 
łąki, 6,6% pastwiska oraz 2,7% sady. Największy udział procentowy klas bonitacyjnych posiadają: kla-
sa IVa — 25,7%, IVb — 34,9% i V — 18,5%. Pozostałe klasy zajmują: klasa i — 0,6%, II — 1,7%, III 
— 6,8%, VI–VIz — 4,6%. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej (w skali 120-
punktowej — JUNG Puławy) wynosi 69,7 pkt. (średnia wojewódzka — 70,4 pkt.).
Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych wynosi zaledwie 7% użytków rolnych i jest znacznie niższy 
od średniego w województwie (56% UR) i w kraju (58% UR).
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Cały areał użytków rolnych zalicza się do „czystych” ekologicznie. Zanieczyszczenie gleb metalami 
ciężkimi i siarką siarczanową nie przekracza naturalnej zawartości tych pierwiastków w skale macierzy-
stej i predysponuje gminę do rozwoju produkcji ekologicznej. 
Gminę Solec-Zdrój zalicza się do 3 regionów glebowo-rolniczych: Stopnickiego (północna i częściowo 
centralna część gminy), Nadwiślańskiego (płd. część wsi Wełnin oraz wsie Zielonki i Ludwinów), a tak-
że Nowokorczyńskiego (pozostałe wsie wraz z obszarem Solca Zdrój). Najżyźniejszy glebowo Region 
Stopnicki cechuje się przewagą gleb lessowych, które uzupełniają rędziny i gleby deluwialne, namyte na 
różne podłoża (piaski, gliny, opoki wapienne). Przeważają tu kompleksy pszenne o wysokiej i najwyż-
szej przydatności rolniczej i kompleksy żytnie na ogół o średniej przydatności. Region ten cechuje się 
też zróżnicowaną konfiguracją. 
Pozostałe dwa regiony cechuje przewaga gleb średniej  jakości,  zaliczanych do kompleksów pastew-
nych,  okresowo nadmiernie  uwilgotnionych,  które  wytworzyły się w dolinach bezodpływowych i na 
obrzeżach dolin głównych. Przeważają tu gleby bielicowe (R. Nowokorczyński) lub mady (R. Nadwi-
ślański). Przydatność rolnicza tych gleb zależy od przepuszczalności podłoża. Na mniej przepuszczal-
nym (gliny, iły) zalega kompleks pastewny mocny, który jest potencjalnie bardziej urodzajny, lecz trud-
ny w uprawie z powodu wysokiej  zwięzłości.  Większość tych  gleb wymaga  melioracji.  Na podłożu 
piaszczystym wytworzył  się natomiast  kompleks  pastewny słaby,  który zalicza się do gleb o niskiej 
przydatności rolniczej. Gleby najsłabsze wymagają zagospodarowania na cele leśne lub inne cele gospo-
darcze.

3.7. Warunki wodne.
Gmina Solec-Zdrój położona jest w lewostronnym dorzeczu Wisły w zlewni II rzędu Kanału Strumień, 
za wyjątkiem północno-wschodniej  części  położonej  jest  w zlewni  Czarnej  Staszowskiej.  Wododział 
przebiega Garbem Pińczowskim, gdzie mają początek cieki odwadniające obszar gminy.
Zgodnie z ewidencją wód i urządzeń melioracji wodnych prowadzona w oparciu o art. 70 st. 3 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne, na obszarze gminy Solec-Zdrój, występują urządzenia melioracji 
wodnych / wykonane są sieci drenarskie i rowy melioracyjne/. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 w związku 
z art. 9 ust. 2 pkt. 1a ustawy – Prawo wodne, zabrania się niszczenia i uszkadzania urządzeń wodnych. 
Znajdują się także rzeki zaliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 202 r. 
w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczna (Dz. 
U. Nr 16, poz. 149), jako wody istotne dla regulacji stosunków wodnych dla potrzeb rolnictwa. Naj-
większymi rzekami są tu: Kanał Strumień, Rzoska, Kanał Nida, Struga Włosnowicka, Struga Piestrzec-
ka, Struga Zborowska, Ciek od Gadawy. Uzupełnieniem sieci rzecznej jest liczna sieć rowów melioracji 
szczegółowej — szczególnie w dolinie Wisły. Wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia 
melioracji wodnych oraz powierzchniowe wody płynące,  do których prawa właścicielskie w imieniu 
Skarbu Państwa wykonuje Marszałek Województwa wymagają uzgodnienia ze Świętokrzyskim Zarzą-
dem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. 
Na obszarze gminy występuje kilkanaście zbiorników wodnych. Część z nich to wyrobiska po eksplo-
atacji  surowców mineralnych.  Większe ich zgrupowania występują w pobliżu miejscowości Zborów, 
Solec-Zdrój, Zagajów i Kików. Planuje się również budowę zbiornika wodnego w granicach miejsco-
wości Solec-Zdrój i Strażnik. 
Jakości wód powierzchniowych na terenie gminy nie można określić, ze względu na brak punktów kon-
trolnych na ciekach. Można jednak przyjąć, że w swym początkowym biegu nie są one zanieczyszczo-
ne. W miarę przepływu przez obszary zurbanizowane i pola uprawne stopień zagrożenia zanieczyszcze-
niami pochodzenia rolniczego i bytowo-komunalnego zwiększa się.
Celem właściwie prowadzonej gospodarki wodnej na obszarze gminy jest zatrzymanie procesu obniża-
nia  się  zwierciadła  wód gruntowych  poprzez  budowę zbiorników na rzekach i naturalnych  ciekach, 
umożliwiających zwiększenie retencji wód powierzchniowych, budowę stawów hodowlanych oraz wła-
ściwie prowadzone prace melioracyjne użytków rolnych i łąk. 
Na terenie Gminy Solec-Zdrój istnieje szereg zbiorników, których rozmieszczenie, wielkość i przezna-
czenie przedstawia poniższa tabela:
Zbiorniki wodne na terenie Gminy Solec-Zdrój
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Lp Lokalizacja (miejscowość) Powierzchnia  ogroblo-
wana w ha Przeznaczenie

1. Solec-Zdrój 8,30 Retencyjno-rekreacyjny

2. Solec-Zdrój 1,20 Rekreacyjny

3. Zagajów 0,20 p.poż

4. Włosnowice 0,05 p.poż.

5. Żuków 0,40 p.poż.

6. Wełnin 0,20 p.poż.

7. Zagórzany 1,30 p.poż. + rekreac.

8. Sułkowice 0,30 p.poż.

9. Świniary 0,08 p.poż.

10. Piasek Mały 0,05 p.poż.

11. Chinków 0,20 p.poż.

12. Zborów 3,70 Stawy rekreac.-hodowl.

13. Kików 1,20 Hodowlany

14. Włosnowice 1,50 Staw śródleśny

15. Solec-Zdrój 0,50 Staw śródleśny

16. Zagajów 1,70 Staw hodowlany

17. Zagajów 0,80 Staw hodowlany

3.8. Funkcjonowanie i ochrona przyrody. 
Teren  objęty zmiana  położony jest  w obrębie  aglomeracji  Solec-Zdrój,  utworzonej  rozporządzeniem 
Nr 21/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Solec-Zdrój (Dz. U. Nr 160, poz. 2298).

W skład systemów terenów prawie chronionych gminy Solec-Zdrój wchodzą:
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teren  Szanieckiego  Parku  Krajobrazowego,  działającego  na  podstawie  Rozporządzenia  Wojewody 
Świętokrzyskiego Nr 77/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Szanieckiego Parku Krajobra-
zowego (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1938), które zostało zmienione rozporzą-
dzeniem Nr 7/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., zmieniającym roz-
porządzenie w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 42, poz. 619) - obo-
wiązują przepisy szczególne odnoszące się do ochrony przyrody, w tym ustanawiających park 
krajobrazowy; 

teren Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (położonego na terenie otuliny Szanieckiego Par-
ku Krajobrazowego) - działającego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego 
Nr 85/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
(Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1946), które zostało zmienione rozporządzeniem 
Nr 15/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42. poz. 627). - 
obowiązują przepisy szczególne odnoszące się do ochrony przyrody, w tym ustanawiających 
obszary chronionego krajobrazu; 

teren Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - działającego na podstawie Rozporzą-
dzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz.  Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz.  1950),  które zostało 
zmienione rozporządzeniem Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42, 
poz. 629) - obowiązują przepisy szczególne odnoszące się do ochrony przyrody, w tym ustana-
wiających obszary chronionego krajobrazu; 

• proponowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Szaniecko-Solecka” o za-
sięgu określonym w części graficznej „Studium” zarówno na planszy uwarunkowań i kierun-
ków; 

ujęcia wód leczniczych o bardzo dobrych właściwościach;

lasy ochronne;

użytki ekologiczne:

„Wąwóz Kikowski”„ w miejscowości Kików, nr w rejestrze regionalnego konserwatora przyrody U-
040,

„Śródleśna Łąka” – w miejscowości Wełnin nr rej. U-025.,

pomniki przyrody, do których zalicza się: 

Głaz narzutowy w miejscowości Chinków nr w rejestrze 228i, objęty ochroną na mocy za-
rządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 1987 r. w sprawie usta-
nowienia pomników przyrody;

Zespół  jaskiń krasowych w miejscowości  Kików nr  w rej.  736,  objęty ochroną na mocy 
uchwały Nr XXVII/141/2001Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2001 r. w spra-
wie objęcia ochroną pomnika przyrody nieożywionej zespołu jaskiń krasowych na terenie 
gminy Solec-Zdrój.

Nowymi elementami w w/w systemie będą:
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projektowany rezerwat przyrody Zagaję Kikowskie, znajdujący się w granicach SzPK (fragment doliny 
wypełnionej piaskami o długości około 300 m, znajdującej się na zachód od Zagajów Kikow-
skich);

proponowany rezerwat Kików Kamienna Góra, rezerwat florystyczny o powierzchni 7,85 ha, południo-
we zbocze wzgórza wapiennego z licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich;

proponowane stanowisko dokumentacyjne - kamieniołom wapieni  litodamniowych i organodefrytycz-
nych w Kikowie. Nieczynny kamieniołom stokowy o dł. 60 m. Znajdują się tam wapienie lito-
damniowe, od masywnych, gruboławicowych do płytowych, struktury sedymentacyjne, skamie-
niałości  i procesy  wietrzeniowe.  Liczne  zbiorowiska  roślinności
kserotermicznej;

proponowany obszar szczególnej ochrony rzeźby i krajobrazu, znajdujący się w granicach SzPK i otuli-
nie w pobliżu wsi Sułkowice i Kików;

granice podstrefy Ib - obszary wymagające wzmożonej kontroli ochrony istniejącego układu stref ekolo-
gicznych.

3.9. Strefy ochrony uzdrowiskowej.
W celu ochrony warunków środowiska naturalnego w Gminie Solec-Zdrój, ważnych i niezbędnych dla 
prowadzenia oraz rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz w celu kształtowania innych czynników 
środowiskowych, ustanowione zostały dla uzdrowiska obszary ochrony uzdrowiskowej (A, B i C), które 
obejmują jego funkcjonalne część.

W  skład  obszaru  uzdrowiska  Solec-Zdrój  wchodzą  3  strefy  ochrony  uzdrowiskowej  
„A”, „B”, „C”. 

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.
Obejmuje całą dzielnicę lecznictwa uzdrowiskowego wraz z Parkiem Zdrojowym i jest funkcjonalnym 
przedłużeniem najbliższego otoczenia zakładów i urządzeń lecznictwa zdrojowego, a w szczególności 
prewentoriów i sanatoriów uzdrowiskowych oraz zakładów przyrodoleczniczych i pijalni wód mineral-
nych. Znajdują się tutaj też urządzenia, które służą bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb przyrodolecznic-
twa oraz tereny bezpośredniej  penetracji kuracjuszy,  a także tereny przewidziane pod rozwój funkcji 
leczniczo-uzdrowiskowej.  Zagospodarowanie  tego  obszaru  winno w maksymalnym  stopniu  stwarzać 
warunki mające istotne znaczenie dla prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dlatego też na obszarze 
tym zastrzeżonych jest szereg czynności, których podjęcie, ze względu na ich oddziaływanie na warunki 
naturalne i czynniki środowiskowe uzdrowiska jest ściśle kontrolowane.

Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej.
Obejmuje część obszaru gminy Solec-Zdrój przylegającą do obszaru strefy „A” ochrony uzdrowisko-
wej. Strefa ta ze względu na zagospodarowanie i sposób użytkowania ma charakter ochronny dla pod-
stawowej  strefy  ochrony uzdrowiskowej  „A”.  Przeznaczona  jest  dla  budownictwa mieszkaniowego, 
usług dla mieszkańców stałych, dla budowy zaplecza techniczno-gospodarczego niezbędnych dla funk-
cjonowania dzielnicy lecznictwa uzdrowiskowego oraz dla lokalizacji urządzeń sportowych, turystycz-
nych itp. Stanowi bezpośrednią ochronę uzdrowiskowej strefy „A”

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej.
W przypadku Solca-Zdroju obszar „C” obejmuje powierzchnię prawie całej gminy. Pełni ona 

funkcję otuliny uzdrowiska i jego głównymi  zadaniami  są ochrona krajobrazu,  ochrona właściwości 
leczniczych klimatu, ochrona przed hałasem, ochrona przed wprowadzeniem na obszar bezpośrednio 
przyległy do uzdrowiska funkcji kolizyjnych, zarezerwowanie terenów pod urządzenia sportowe i rekre-
acyjne położone w pewnej odległości od uzdrowiska w celu pełnego wykorzystania walorów turystycz-
nych  
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i krajobrazowych regionu. Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszar o powierzchni 7879 ha, 
i wyliczony wskaźnik terenów zieleni (terenów biologicznie czynnych) 87% i stanowi granicę obszaru 
uzdrowiska.

Powierzchnia  uzdrowiska  Solec-Zdrój  równa  jest  powierzchni  sumy  wszystkich  stref  
i stanowi 8507 ha.

3.10. Zagrożenia w funkcjonowaniu środowiska.
Warunkiem społecznego i gospodarczego rozwoju gminy jest zachowanie przyrodniczych podstaw roz-
woju, a w szczególności zasobów wód, gleb, krajobrazu oraz elementów przyrody ożywionej.

Na wszystkie uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, nakłada się działalność człowieka, która 
zakłóca lub uniemożliwia funkcjonowanie przyrody.

Gmina Solec-Zdrój ze względu na ukształtowanie terenu, niską lesistość i rodzaj gleb poza miejscowo-
ścią  gminna  jest  typowo  rolnicza.  Brak  jest  elementów  zabudowy  i zagospodarowania  szczególnie 
wpływających negatywnie na elementy naturalnego środowiska.

Brak jest na terenie gminy jak i w jej najbliższym sąsiedztwie zakładów przemysłowych, czyli głów-
nych elementów degradujących środowisko.

Podstawowym źródłem zagrożeń w funkcjonowaniu środowiska jest zanieczyszczenie wód powierzch-
niowych i wgłębnych spowodowane niewłaściwa gospodarką wodno-ściekową, wynikająca z braku sys-
temów kanalizacyjnych i występowania często nieszczelnych szamb. 
Główne przyczyny zanieczyszczania wód to:

odprowadzanie ścieków bez oczyszczania do wód i gruntów, szczególnie z uwagi na zwodociągo-
wanie obszaru gminy / nieszczelne szamba/;

stosowanie środków chemicznych do zwalczania szkodników w lasach i na gruntach rolnych;

stosowanie w uprawach nawozów mineralnych;

zanieczyszczenia pasów terenów wzdłuż tras komunikacyjnych substancjami ropopochodnymi.

Miejscami zagrożenia dla środowiska przyrodniczego stwarza także erozja wodna gleb szczegól-
nie intensywnie wyrażona na podłożu lessowym. Erozją bardzo silną zagrożone są gleby na stromych 
stokach wzniesień oraz ich strefach krawędziowych. 

Uwarunkowania wynikające z stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej.

Na terenie Gminy Solec-Zdrój, zgodnie z danymi uzyskanymi od Państwowej Służby Ochrony Zabyt-
ków, znajdują się następujące obiekty prawnie chronione i wpisane do rejestru zabytków:

SOLEC-ZDRÓJ
1. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja: 

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,
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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, bud. gospod. mur. ok.1920 r.

7. Cmentarz parafialny.

8. Dom nr 3 ul. Kościuszki, mur. ok. 1930 r. 

9. Dom nr 41 ul. Kościuszki, drewn. ok. 1920 r.

10. Willa nr 5 ul. 1 Maja, mur. lata 20-te XX w.

11. Dom nr 9 ul. 1 Maja, mur. ok. 1920 r.

12. Dom nr 11 ul. 1 Maja, drewn. ok. 1920 r.

13. Dom nr 3 ul. Partyzantów, mur. lata 30-te XX w.

ŚWINIARY
14. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława bpa:

a) kościół drewn. II poł. XVII w. nr rej.: 404 z 15.01.1957 oraz 150 z 23.06.1967,

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. nr rej.: 404 z 15.01.1957 oraz 150 
z 23.06.1967,

f) plebania, mur. 1890 r.,

15. Dom nr 121, drewn. ok. 1920 r.

16. Cmentarz parafialny, nr rej.: 1178 z 01.06.1993.

WEŁNIN
17. Dom nr 36, drewn. pocz. XX w.

18. Dom nr 37, mur.-drewn. ok. 1930 r.

19. Dom nr 47, drewn. ok. 1900 r.

20. Dom nr 54, drewn. pocz. XX w.

21. Dom nr 60, drewn. ok. 1930 r.

SUŁKOWICE 
22. Dom nr 32, mur.-drewn. ok. 1910 r.

KIKÓW
23. Dwór, mur. XIX w.

ZAGÓRZANY
24. Park dworski i poł. XIX w.

ZBORÓW
25. Zespół pałacowy nr rej.: 139 z 22.06.1967:

pałac, mur. XVI/XVII w. przebud. 1803 r., rozbud. XIX/XX pałac, nr rej.: 224 z 2.10.1956,
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spichlerz, mur. XVIII/XIX w. nr rej.: 795 z 02.1958,

gorzelnia, mur. XVIII w. nr rej.: 796 z 8.02.1958,

ogrodzenie, mur. pocz. XIX w.,

park krajobrazowy, poł. XIX w.,

mur ze strzelnicami,

brama na dziedziniec gospodarczy,

ŻUKÓW
26. Zagroda nr 54:

a) dom z częścią gospodarczą, drewn. 1870 r.

b) stodoła, drewn. ok. 1910 r.

27. Zagroda nr 55:

a) dom, mur. ok. 1915 r.

b) stodoła, drewn. ok. 1920 r.

c) ogrodzenie, mur. pocz. XIX w.

d) park krajobrazowy, poł. XIX w.

W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują następujące ustalenia:

wprowadza się zasadę kompleksowej ochrony wartości kulturowych, uwzględniającą wartości histo-
ryczne, architektoniczne i krajobrazowe;

w procesie inwestycyjnym obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich;

obowiązek powiadomienia ŚWKZ przez właściciela zabytku o jego uszkodzeniu, zniszczeniu o jakim-
kolwiek zagrożeniu oraz o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku.

Oprócz licznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie gminy można znaleźć wie-
le figur, kapliczek i krzyży stanowiących ważne świadectwo kultury i religijności mieszkańców gminy. 
Obiekty te, z racji ważnej funkcji religijnej i społecznej oraz stanowiące dziedzictwo kulturowe regionu, 
powinny być chronione przed zniszczeniem przez władze gminy, przedstawicieli kościoła i okoliczną 
ludność. Pełny wykaz tych obiektów obejmuje 97 pozycji, poniżej część z nich:

Chinków:

Figura Matki Boskiej, (w środku wsi) pochodząca z 1904 roku;

Krzyż przy drodze Chinków – Zagorzany, pochodzący z 1945 roku;

Kapliczka drewniana z 1980 roku, przy drodze Strażnik – Chinków;

Kapliczka drewniana;

Kików:

Figura Jezusa Frasobliwego z 1686 roku;

Figura Jezusa z 1950 roku;

Kapliczka zbudowana w 1972, stojąca koło lasu;

Krzyż z 1989 roku;

Kolonia Zagajów:

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus – na działce obok P. Maturlaka;
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Ludwinów:

Figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia;

Figura Jezusa z 2000 roku;

Magierów:

Przedwojenny krzyż z Jezusem Ukrzyżowanym; 

Piasek Mały:

Figura Jezusa Frasobliwego, pochodząca z 1889 roku, stojąca na polu należącym do P. Kardynalskiego;

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

Figura św. Andrzeja Boboli z 1884 roku;

Kamienna okrągła figura z krzyżem – zbudowana w 1884 roku, znajduje się na pograniczu Sułkowic, 
Kikowa i Piasku Małego;

Krzyż z 1914 roku stojący w lesie należącym do P. Maja;

Krzyż z podnóżem z rzeźbionego kamienia, pochodzący z 1884 roku, stojący przy drodze Piasek – Suł-
kowice;

Piestrzec:

Figura z 1655 roku (postawiona przez Szwedów), tereny P. Mazura;

Figura z 1961 roku;

Figura Jezusa Frasobliwego z czterema Ewangelistami, pochodząca 
z 1689 r.;

Figura z 1932 roku przedstawiająca Jezusa z Otwartym Sercem, teren należący do P. Janusa;

Figura przedstawiająca Jezusa, w cokole figury czterech świętych, wybudowana za wsią w 1940 roku;

Krzyż z 1907 roku;

Krzyż z 1961 roku;

Solec-Zdrój:

Matka Boska Niepokalanego Poczęcia – figura z 1904 roku, stojąca obok kościoła;

Figura Matki Boskiej z 1920 roku, stojąca przy ul. Kościuszki;

Figura znajdująca się w parku;

Sułkowice:

Figura Matki Boskiej znajdująca się koło domu nr 37;

Figura Jezusa Ukrzyżowanego;

Figura Jezusa Ukrzyżowanego, postument w kształcie czworoboku;

Figura św. Kantego z 1885 roku;

Figura Jezusa Frasobliwego

Figura św. Antonii z Dzieciątkiem;

Świniary:

Figura Matki Boskiej Różańcowej i św. Dominika z 1604 roku;

Figura Miłosierdzia Bożego z 2000 roku;

Figura Chrystusa Króla z 2000 roku;
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Figura Marii Niepokalanej z 1922 roku;

Figura Jezusa Strapionego z 1950 roku;

Krzyż z 1922 roku;

Krzyż Misyjny z 1930 roku;

Krzyż Misyjny z 1981 roku;

Krzyż Misyjny z 1998 roku;

Wełnin:

Figura Jezusa Frasobliwego z przełomu wieków XVIII i XIX;

Figura Jezusa Frasobliwego;

Figura Matki Boskiej położona obok terenów należących do P. Grabowskiego;

Figura Matki Boskiej;

Figura Jezusa Ukrzyżowanego, znajdująca się koło sklepu;

Włosnowice:

Krzyż zlokalizowany przy drodze do Świniar;

Krzyż z 1932 roku, stojący na polu Pana Fortuny;

Krzyż z 1981 roku, stojący na polu Pana Krupy;

Krzyż z 1981 roku, stojący przy drodze;

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, stojąca na polu P. Walusia;

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z 1972 roku, na polu P. Szyca;

Zagaje Kikowskie

Figura z 1854 roku przedstawiająca Maryję Bez Grzechu Poczętą;

Zagajów:

Figura Matki Boskiej z przełomu XIX i XX wieku, położona niedaleko terenów należących do Pana 
Kruka;

Figura św. Jana z połowy XIX wieku, podwórze należące do Pana Kopcia;

Zagórzany:

Figura św. Rozalii;

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, budowa zlecona przez dziedzica Remiszowskiego;

Krzyż z figurą Jezusa Ukrzyżowanego;

Zborów:

Figura Jezusa Frasobliwego, stojąca przy drodze Zborów – Solec-Zdrój;

Krzyż z Jezusem Ukrzyżowanym stojący przy drodze Zborów – Solec- Zdrój;

Figura Jezusa Ukrzyżowanego stojąca przy drodze Zborów 

Włosnowice:
- Figura Jezusa Ukrzyżowanego stojąca na skrzyżowaniu Stopnica

Kików:

Figura Jezusa;
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Żuków:

Figura Jezusa Frasobliwego z 1686 roku;

Figura Jezusa Frasobliwego z 1950 roku

Obiekty te są uwidocznione w rysunku „Studium” stosownie do jego skali.

Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości  życia  mieszkańców, w tym ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa.

Gmina Solec-Zdrój liczy 5 200 mieszkańców. Podział na poszczególne 19 sołectw pod względem liczby 
ludności, według faktycznego miejsca zamieszkania, przedstawia się następująco:

Lp. SOŁECTWO Liczba ludności

 1. Solec-Zdrój 851

 2. Chinków 97

 3. Kików 424

 4. Kolonia Zagajów 60

 5. Ludwinów 74

 6. Magierów 99

 7. Piasek Mały 261

 8. Piestrzec 631

 9. Strażnik 109

10. Sułkowice 235

11. Świniary 352

12. Wełnin 455

13. Włosnowice 231

14. Zagaje Kikowskie 80

15. Zagajów 106

16. Zagórzany 94

17. Zborów 707

18. Zielonki 138

19. Żuków 196

R a z em: 5 200

Średnia gęstość zaludnienia w Gminie Solec-Zdrój według danych GUS wynosi 61,1 osób/km2, jest ona 
niższa od średniej dla powiatu buskiego - 77,3 osób/km2 oraz niższa niż średnia województwa święto-
krzyskiego - 110,8 osób/km2.
Nieznaczna przewaga kobiet w liczbie mieszkańców utrzymuje się już od pięciu lat i jest zgodna z ogól-
nymi trendami demograficznymi województwa i kraju. Mężczyźni stanowią 49,3 % a kobiety 50,7 % 
społeczeństwa gminy i na 100 mężczyzn przypadało 102,8 kobiet. W ogólnej liczbie mieszkańców gmi-
ny według danych za ostatni rok, 39 % stanowiły dzieci i młodzież do dziewiętnastego roku życia, 43 % 
a więc mniej niż połowę populacji, ludność w wieku produkcyjnym od 19 do 60 roku życia, a 18 % sta-
nowiły osoby starsze w wieku 60 lat i więcej. Zauważalny w ostatnich latach proces starzenia się społe-
czeństwa Polski nie ominął również Gminy Solec-Zdrój.
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Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka Osób % osób % Osób %

populacja 5 200 100 2 637 50,7 2 563 49,3

gęstość  zaludnienia
(mieszk./km²) 61,1 31,0 30,1

Według danych G.U.G.i K. z roku 2006, gmina Solec-Zdrój obejmuje obszar 85,07 km², w tym:

użytki rolne: 85%
użytki leśne: 8,3%
Gmina stanowi 8,78% powierzchni powiatu.

 Średni dochód na mieszkańca wynosił ok. 1 745,94 zł.

Na terenie gminy Solec-Zdrój nie występują tereny zamknięte w rozumieniu art. 2 pkt. 9 (Dz. U. z 2000 
r. nr 100, poz. 1089 z poz., zm.)ustawy z dnia 17maja 1989 r- Prawo geodezyjne i kartograficzne 

Na obszarze objętym planem miejscowym stosownie do wyznaczonego znaczenia na etapie zatwierdza-
nia projektów budowlanych obowiązują postanowienia  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 
7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronno-
ści i bezpieczeństwa państwa (DZ. U. nr 125 z 2004 r. poz. 139).
W przypadku realizacji obiektów budowlanych użyteczności publicznej należy każdorazowo uwzględ-
nić wymogi z zakresu obrony cywilnej zgodnie z rozdziałem 1 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie oraz wymogi  w zakresie  ochrony przeciwpożarowej  wynikające z obowiązujących 
w tym zakresie przepisów m.in. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
Nr 121 z 2003 r. poz. 1139)

Dla całego obszaru objętego planem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania poważ-
nym awariom ustala się:

pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami szczególny-
mi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę;

wyprzedzającą lub równoległą, w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowę sieci wodociągo-
wej  dla  zapewnienia  odbiorcom  wymaganych  standardów  w zakresie  ilości  i jakości  wody, 
z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej;

wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne,  zgodnie 
z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

drogi pożarowe do istniejącej i projektowanej zabudowy muszą spełniać warunki określone w prze-
pisach szczególnych.

Uwarunkowania wynikające z stanu prawnego gruntów. 
Powierzchnia ewidencyjna gruntów Gminy Solec-Zdrój wynosi 8507 ha. Powierzchnię tę tworzą nastę-
pujące grupy własnościowe 
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Grupa własności Powierzchnia 
w ha

Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 224

Grunty  w zarządzie  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  -  Lasy  Pań-
stwowe

446

Grunty  w trwałym  zarządzie  państwowych  jednostek  organizacyjnych 
z wyłączeniem gruntów PGL

78

Pozostałe grunty SP 75

Grunty SP z wyłącz. gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste 823

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości 116

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

173

Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów prze-
kaz. w użytkowanie

289

Grunty gmin i ich związków w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 6

Grunty  gmin  i ich  związków  w użytkowaniu  wieczystym  spółdzielni 
mieszkaniowych

1

Grunty  gmin  i ich  związków  w użytkowaniu  wieczystym  pozostałych 
osób

1

Grunty  gmin  i związków  międzygminnych  przekazane  w użytkowanie 
wieczyste

8

Grunty osób fizycznych wchodzące w skład gospodarstw rolnych 6430

Grunty osób fizycznych niewchodzące w skład gospodarstw rolnych 724

Grunty osób fizycznych 7154

Grunty spółdzielni 13

Wspólnoty mieszkaniowe 34

Grunty powiatów przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których wła-
ściciele nie są znani

16

Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie 16

Grunty wojew. przekazane w trwały zarząd oraz grunty, których właści-
ciele nie są znani

37

Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekaz. w użytkowanie 37

Inne-własności 240

Razem 8507 ha

Istniejący stan władania gruntów wskakuje na konieczność podejmowania przez samorząd gminy dzia-
łań, zmierzających do nabywania gruntów w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomości, co umożli-
wi tworzenie rezerw terenowych dla realizacji celów publicznych w tym w zakresie dróg i infrastruktury 
technicznej, niezbędnych dla rozwoju przestrzennego i gospodarczego gminy.
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Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie prze-
pisów odrębnych.

7.1. Ujęcia wody i ich strefy ochronne.
Dla zaopatrzenia w wodę pitną miejscowości położonych na terenie gminy wykorzystywane są wody uj-
mowane studniami z utworów czwartorzędowych w następujących ujęciach wody:

Ujęcie wody „Groczków” położone na północ od miejscowości Zborów, po zachodniej stronie drogi 
Solec-Zdrój – Stopnica, którego zasoby eksploatacyjne w ilości 22 m3/h zatwierdzone zostały Decy-
zją  Urzędu  Wojewódzkiego,  Wydział  Ochrony  Środowiska  w Kielcach  znak  OS.II.8530/58/90 
z dnia 3.09.1990 r.

Ujęcie wody „Piestrzec” położone we wschodniej części gminy, w miejscowości Piestrzec z zasoba-
mi eksploatacyjnymi w ilości 22,0 m3/h zatwierdzonymi Decyzją Urzędu Wojewódzkiego, Wydział 
Ochrony Środowiska w Kielcach znak OS.II.8530/34/90 z dnia 15.05.1990 r.
W/w decyzją zatwierdzone zostały również strefy ochrony sanitarnej ujęcia: strefa ochrony bezpo-
średniej  o średnicy około 15 m, strefa ochrony pośredniej  wewnętrzna posiadająca kształt  elipsy 
o promieniach r = 39 ÷ 130 m oraz strefa ochrony pośredniej zewnętrzna.

Ujęcie wody „Kików” położone na północnym stoku Kamiennej Góry, na północ od miejscowości Ki-
ków posiadające zasoby eksploatacyjne w ilości  29,0 m3/h zatwierdzone Decyzją  Urzędu Woje-
wódzkiego, Wydział Ochrony Środowiska w Kielcach znak OS.II.7530/7/97 z dnia 20.02.1997 r. 
oraz zatwierdzone w/w decyzją strefy ochrony sanitarnej: strefa ochrony bezpośredniej o promieniu 
r = 8 m, strefa ochrony pośredniej zewnętrza o promieniu r = 68 m oraz strefę ochrony pośredniej 
zewnętrzną.

Ujęcie wody „Sułkowice” położone w miejscowości Sułkowice, w północno zachodniej części gminy 
posiada zasoby eksploatacyjne w ilości 10,0 m3/h, zatwierdzone Decyzją Urzędu Wojewódzkiego, 
Wydział Ochrony Środowiska znak OS.I.6210/163/97 z dnia 26.09.1997 r. oraz strefę ochrony sani-
tarnej bezpośrednią.

Udokumentowane i zatwierdzone zasoby ujęć wody eksploatowanych na terenie gminy są w stanie po-
kryć całkowicie bilans zapotrzebowania wody przez gminę.
W granicach wyznaczonych stref ochrony sanitarnej udokumentowanych i eksploatowanych na terenie 
gminy zasobów wód podziemnych obowiązują zakazy i nakazy dotyczące sposobu ich zagospodarowa-
nia i użytkowania, określone w decyzjach o ustanowieniu stref. 

7.2. Magistralne gazociągi wysokiego ciśnienia.
Przez  teren  gminy przebiegają  trasy magistralnych  gazociągów dalekosiężnych  wysokiego  ciśnienia 
o 300 mm relacji Tarnów – Grzybów oraz Zborów – Kielce.
Z gazociągu Tarnów – Grzybów zasilana jest stacja redukcyjno – pomiarowa gazu I-go stopnia, zlokali-
zowana w Solcu Zdroju przy ul. Parkowej.
Wzdłuż  istniejących  gazociągów  wysokiego  ciśnienia  wyznaczone  są  strefy  ochronne  o szerokości 
30,0m (15,0 m po obu stronach osi gazociągu), w których obowiązują ograniczenia w zagospodarowa-
niu terenu mające na celu zapobieżenie działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i pra-
widłową ich eksploatację. Dla potrzeb gazyfikacji gminy Solec-Zdrój został opracowany „Program gazy-
fikacji”, a zatem występuje nakaz jego realizacji w działalności inwestycyjnej związanej z gazyfikacją 
Gminy.

7.3. Obiekty i linie elektroenergetyczne średniego napięcia.
Na terenie  gminy brak jest  obiektów i linii  elektroenergetycznych  o napięciach  110 kV i wyższych. 
Rozwinięty na terenie gminy system linii elektroenergetycznych odgałęźnych i odczepowych średniego 
napięcia,  zasilających stacje transformatorowe 15/0,4 kV w poszczególnych sołectwach, zasilany jest 
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z magistralnej, napowietrznej linii 15 kV wyprowadzonych ze stacji systemowych 110/15 kV w Nowym 
Korczynie i Stopnicy.
Wzdłuż wszystkich istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV obowiązują strefy 
techniczne o szerokości 14,0 m (7,0 m po obu stronach osi linii),

7.4.  Obowiązujące zasady wynikające z przepisów odrębnych odnoszących się do lokalizacji 
cmentarzy.

Sprawy związane z zakładaniem, korzystaniem i utrzymaniem cmentarzy regulują postanowienia 
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 
z póź. zm/ oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. /Dz. U. 
Nr 52, poz. 315 z póź. zm. / w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowied-
nie pod cmentarze.

Określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy cmentarza:
• 150 m — dla terenów nieposiadających sieci wodociągowej,
• 50 m — jeśli teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodocią-

gową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone; 

W obrębie strefy ochrony sanitarnej od cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji:

a) zabudowań mieszkalnych, 

b) zakładów produkujących artykuły żywności, 

c) zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności, studzien, źródeł 
i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło 
zaopatrzenia  sieci  wodociągowej  w wodę do picia  i potrzeb gospodarczych,  nie może być 
mniejsza niż 500 m. 

Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin.
Na obszarze objętym planem występują udokumentowane złoża kopalin, których możliwości eksploata-
cji i ochrony określają przepisy szczególne:

Skotniki  — złoże  wapieni  jurajskich  i kredowych,  zlokalizowane  na  pograniczu  z gminą  Busko 
Zdrój. Karta rejestracyjna z 1981r., gdzie udokumentowano zasoby 4810,7 tys. ton do produkcji kru-
szywa drogowego. Złoże było eksploatowane, obecnie nie prowadzi się wydobycia. Zasoby wg sta-
nu na 31.12.2004 r. wynoszą 4224 tys. ton.;

Zielonki I — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych, udokumentowane zasoby w 1982 roku 
w kat. C1 – 5469 tys. ton. Surowiec wykazuje przydatność do produkcji wyrobów drążonych, grubo-
ściennych i cienkościennych (z wyjątkiem dachowych). Złoże było eksploatowane, obecnie nie pro-
wadzi się wydobycia. Zasoby wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą 2717 tys. ton.;

Zielonki  II  —  złoże  iłów  krakowieckich,  trzeciorzędowych  o udokumentowanych  zasobach 
w 1973 r. w kat. C2 – 7352 tys. m3. Surowiec może być wykorzystywany do produkcji wyrobów drą-
żonych, grubościennych i cienkościennych (z wyjątkiem dachowych). Złoże nie było eksploatowa-
ne. Zasoby wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą 7352 tys. ton.;

Kików — złoże, dla którego sporządzono w 1988 r. kartę rejestracyjną, gdzie określono zasoby su-
rowca na 450,2 tys. ton przydatnego jako kruszywo budowlane do zapraw i betonów oraz jako drob-
ne kruszywo drogowe. 

Kików 1 - złoże piasku udostępnione do eksploatacji.

Na obszarze objętym planem występują następujące szacunkowe złoża kopalin, dla których podjęcie de-
cyzji o ich ochronie lub innym zagospodarowaniu wymaga szczegółowych badań: 
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Kików — złoże wapieni trzeciorzędowych. Sprawozdanie geologiczne z 1981 r. Zasoby szacunkowe 
2000 tys. ton, surowiec przydatny do produkcji kamienia łamanego i bloków;

Piestrzec 1 — złoże wapieni trzeciorzędowych. Sprawozdanie geologiczne z 1981 r. Zasobów nie liczo-
no. Surowiec przydatny do produkcji kamienia łamanego. Złoże niegdyś eksploatowane do-
rywczo, obecnie nieużytkowane;

Włosnowice — złoże iłów krakowieckich,  trzeciorzędowych,  dla którego sporządzono opinię geolo-
giczną (1974 r.) określając zasoby szacunkowe 45 tys.m3. Występujące tu iły są dobrym su-
rowcem do produkcji cegły pełnej;

Wełnin — dla tego złoża przeprowadzono badania mające na celu określenie przydatności surowca do 
schudzania iłów. Piaski we fragmencie badanego obszaru, pole W-I, wykazują dobrą jakość. 
Zasoby szacunkowe dla pola W-I wynoszą116 tys. ton. Pole W-II, ze względu na prawie cał-
kowite zawodnienie i słabsze parametry jakościowe, uznano za negatywne.

Uwarunkowania  wynikające  z występowania  terenów  górniczych  wyznaczonych  na  podstawie 
przepisów odrębnych.

Na obszarze objętym planem występują następujące tereny górnicze:

Solec-Zdrój — złoże o zasobach wg stanu na 31.12.2004r. 0,96 m3/h;

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

Otwór — Solec 2 Karol — głęb. 121,6 m, zasoby Qe=0.5 m3/h przy depresji Se = 75 m; (ujęcie WZm1 
Na rysunku Planu);

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

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją z dnia 27.10.1992r. udzielił 
koncesji nr 42/92 na wydobycie wód leczniczych Przedsiębiorstwu Państwowemu „Uzdrowisko Busko-
Solec”.
Dnia 26.05.1997 r. koncesja ta została zmieniona decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa poprzez dopisanie granic obszaru i terenu górniczego.
W dniu 11.03.1999 r. koncesja została ponownie zmieniona decyzją Ministra Ochrony Środowiska Za-
sobów Naturalnych i Leśnictwa poprzez zmianę nazwy koncesjonariuszy po przekształceniu się przed-
siębiorstwa w „Uzdrowisko Busko-Solec” S.A.
Kolejna zmiana koncesji została dokonana decyzją Ministra Środowiska z dnia 10.04.2000 r. w związku 
ze zmianą nazwy przedsiębiorcy na „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.
Dnia 5.06.2002 r.  decyzją Ministra Środowiska przeniesiono koncesję na wydobywanie wód leczni-
czych ze złoża Solec na rzecz Uzdrowiska Solec-Zdrój.
Ostatnia zmiana koncesji wynikała z konieczności zmiany granic obszaru i terenu górniczego podykto-
waną powstaniem nowego złoża wód leczniczych — Wełnin. w dniu 28.10.2003 r. Minister Środowiska 
zmienił koncesję 42/92 ustalając nowe granice obszaru i terenu górniczego złoża Solec-Zdrój. Koncesja 
została udzielona na okres 31 lat.
Są to wody: chlorkowo – siarczanowo – sodowe, siarczkowe i wody chlorkowo – sodowe, jodkowe, 
bromkowe, siarczkowe zaliczone do wód leczniczych zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 46 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód lecz-
niczych  i termalnych  oraz  złóż  innych  kopalin  leczniczych,  a także  zaliczenia  kopalin  pospolitych 
z określonych  złóż lub jednostek geologicznych  do kopalin  podstawowych  (Dz.U.  Nr 32,  poz.220). 
Szczegółowe warunki prowadzenia wydobycia kopalin określa „Projekt zagospodarowania złoża wód 
leczniczych na projektowanym obszarze górniczym Solec-Zdrój”. Na obszarze miejscowości Solec-Z-
drój woda lecznicza wydobywana jest z ujęcia „Szyb Solecki” – 
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Wełnin — odwiert głęb. 170 m. Obudowa ujęcia: Budynek na detektor siarkowodoru oraz wentylację 
mechaniczną wyciągową, 2 pompy śrubowe. z ujęcia – pompowni (WZm2 na rysunku Planu) 
wody prowadzone są rurociągiem tłocznym HDPE o przekr. 63/54 do hydroforni zlokalizowa-
nej na terenie sołectwa Solec-Zdrój. Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną (2003 r.), zaso-
by złoża Wełnin wynoszą 3.0m3/h. Jest to woda do kąpieli leczniczych. Od listopada 2005 r. 
złoże jest eksploatowane na podstawie — koncesja Nr 11/2003 z dnia 28 października 2003 r. 
na wydobycie wód leczniczych ze złoża Wełnin wydana przez Ministra Środowiska, która zo-
stała  przeniesiona dnia  14 grudnia 2004 r.  na rzecz „Malinowy Zdrój” Sp. z.o.o z siedzibą 
w Krakowie. Koncesja została wydana na okres 20 lat.

Dla wyżej wymienionych terenów górniczych obowiązują przepisy odrębne odnoszące się do ochrony 
i wydobywania złóż kopalin.

Uwarunkowania wynikające z stanu systemów komunikacji. 

Sieć drogowa Gminy nie wymaga zasadniczego i szerokiego rozwoju. Tworzy ją stosunkowo gęstą sieć 
o różnym stanie technicznym tworzącą funkcjonalny układ komunikacyjny zapewniający dogodne po-
wiązania z zewnętrzną siecią krajową i spełniający w zadawalającym stopniu aktualne wewnętrzne po-
trzeby komunikacyjne gminy, proporcjonalnie do istniejącego stanu zainwestowania. Nie wymaga za-
sadniczej rozbudowy. 

Podstawowy układ komunikacyjny tworzą następujące drogi:
o droga krajowa nr 79, Kraków - Sandomierz, klasy (G), 
o droga powiatowa nr 0103 T- doprowadzająca ruch z pn-wschodniej części przez Stopnicę –Zbo-

rów, do drogi krajowej nr 79, 
o droga powiatowa nr 0091T Dobrowoda –Baranów – Piasek Mały – Solec-Zdrój, łącząca gminę 

Solec-Zdrój z droga wojewódzką 973, tworząca korytarz transportowy łączący ośrodki lokalne, 
pozostała siec dróg powiatowych wymienionych w pkt. 1.6.

Główne uwarunkowania w zakresie kształtowania podstawowego układu komunikacji Gminy wynikają 
z ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” zatwier-
dzonego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwiet-
nia 2002 r. oraz „programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2007-2013”.

 Zakładają: 

o przebudowę drogi krajowej nr 79 klasy G do parametrów drogi GP z wykluczeniem moż-
liwości obsługi komunikacyjnej działek budowlanych położonych w pasie terenu przyle-
gających  do tej  drogi.  Obsługa  przyległych  terenów za pośrednictwem dróg serwiso-
wych. Odstępstwo od tej zasady może dotyczyć wyłącznie zabudowy istniejącej; 

o modernizację  do  pełnych  parametrów drogi  głównej  (G)  drogi  powiatowej  nr  0103T 
Stopnica – Zielonki ze zmianą jej kategorii do wojewódzkiej oraz jej przełożenia w oko-
licach miejscowości Solec-Zdrój;

o ustalenie klasy Z, docelowo G, dla drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda-Baranów –
Piasek Mały – Solec-Zdrój, łączącej gminę z drogą wojewódzką 973, stanowiącej kory-
tarz transportowy łączący ośrodki lokalne. 

Obsługujący układ drogowy stanowi siec dróg gminnych wymienionych w pkt.  1.6,  z których tylko 
cześć posiada przeprowadzoną procedurę nadania numerów. Przeważająca ich część wymaga dokonania 
takiej procedury, która znajduje się w toku prowadzonym na zasadach określonych w przepisach szcze-
gólnych. 
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 Uwarunkowania wynikające ze stanu infrastruktury technicznej.

Zaopatrzenia w wodę.
Teren gminy Solec-Zdrój  zalicza się do obszarów bezwodnych.  Ujmowanie na tym terenie  wód 
wgłębnych do celów konsumpcyjnych praktycznie nie jest możliwe z uwagi na wysoki stopień ich 
zmineralizowania tj. dużą zawartość związków siarki.
Zaopatrzenie gminy w wodę pitną zapewniają udokumentowane zasoby eksploatacyjne wód pod-
ziemnych, ujmowane w istniejących ujęciach wody studniami z utworów czwartorzędowych.
Dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej w istniejących ujęciach konieczne jest za-
pewnienie  odpowiedniego stanu technicznego urządzeń i obiektów technologicznych  na ujęciach 
oraz ścisłe przestrzeganie wszystkich zakazów i nakazów obowiązujących na terenach wyznaczo-
nych stref ochrony sanitarnej ujęć, określonych w decyzjach o ich ustanowieniu. 

Odprowadzanie ścieków sanitarnych.
Zorganizowany system odprowadzania ścieków sanitarnych posiada jedynie Solec-Zdrój. System 
ten tworzą: mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 564 m3/dobę, zlo-
kalizowana na terenie miejscowości Wełnin. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Rzo-
ska uchodząca do Kanału Strumień w miejscowości Ludwinów.
Lokalizacja i przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków, przyjmującej obecnie ścieki z miej-
scowości Solec-Zdrój, stwarza możliwość dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i doprowadzenia 
do oczyszczalni ścieków sanitarnych z miejscowości: Zborów, Kików, Żuków oraz Wełnin.
Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie miejscowości posiadają sieć wodociągową, w celu właściwego 
uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy należy dążyć do budowy dalszych 
grupowych systemów kanalizacji sanitarnej.
Dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie gminy wymagała będzie budowy nowych 
oczyszczalni ścieków i doprowadzonej do nich grawitacyjnej i grawitacyjno – pompowej sieci kana-
lizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wód opadowych.
Wody opadowe na terenie gminy odprowadzane są do naturalnych odbiorników, którymi są rzeka 
Rzoska, Strumień, Kanał Strumień i inne cieki powierzchniowe poprzez systemy kanałów i rowów 
melioracyjnych, rowów przydrożnych oraz kanalizacji deszczowej.
Zorganizowany system odprowadzania wód opadowych istnieje jedynie na terenie miejscowości So-
lec-Zdrój. Jego zasięg jest ograniczony, a ponadto pozbawiony jest urządzeń do oczyszczania tych 
wód.
Uporządkowanie systemów odprowadzania wód deszczowych wymaga poza zapewnieniem możli-
wości  właściwego  przepływu  w urządzeniach  odprowadzających  te  wody,  budowy  obiektów 
oczyszczających na wylotach do odbiorników 

Gazyfikacja.
Istniejąca na terenie gminy infrastruktura gazownicza w postaci magistralnych gazociągów wysokie-
go ciśnienia Tarnów – Grzybów i Zborów – Kielce stworzyła dogodne warunki do gazyfikacji całej 
gminy. Możliwości te w znacznym stopniu zostały wykorzystane.

Elektroenergetyka.
Istniejący na terenie gminy system zasilania elektroenergetycznego, który tworzą sieć napowietrz-
nych linii 15 kV zasilających stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz wyprowadzona z tych stacji 
rozdzielcza sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia zapewnia pełne pokrycie zapotrzebowania na 
energię elektryczną przez odbiorców we wszystkich miejscowościach.
Z uwagi na to, że część istniejących stacji transformatorowych to stacje starego typu ŻH –15, pocho-
dzące z początkowego okresu elektryfikacji gminy, z transformatorami o niskiej mocy, a część na-
powietrznych linii średniego i niskiego napięcia pochodząca z tego samego okresu, zawieszona na 
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słupach drewnianych, posiada niewystarczające przekroje, stopień pewności zasilania odbiorców do 
nich przyłączonych jest ograniczony.

Telekomunikacja.
System przewodowej łączności telefonicznej na terenie gminy jest słabo rozwinięty. Funkcjonuje on 
w oparciu o centralę  telefoniczną zlokalizowaną na terenie  Solca Zdroju.  Około 80% abonentów 
znajduje się na terenie tej miejscowości.
 Uzupełnieniem systemu przewodowej łączności telefonicznej są stacje przekaźnikowe telefonii ko-
mórkowej dające możliwość z tego rodzaju łączności na znacznym obszarze gminy.

Gospodarka odpadami.
Gmina Solec-Zdrój nie posiada własnego, gminnego składowiska odpadów. Ze względu na ustanowioną 
strefę ochrony uzdrowiskowej, nie dysponuje również odpowiednim terenem na zlokalizowanie takiego 
obiektu.
Obecnie prowadzona jest procedura aktualizacji planów POŚ i PGO.
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie p.n.: „Kom-
pleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gm. Tuczępy”  obejmuje 18 gmin 
należących do Związku. Są to gminy: Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Tuczępy, Wiślica, Kazi-
mierza Wielka, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Raków, Pińczów, Kije, Połaniec, Staszów, Łubnice, Ole-
śnica, Rytwiany, Szydłów. 
Aktualizacja przedstawia planowany system gospodarki odpadami do 2018 r. włącznie.
Celem opracowania jest modyfikacja sformułowanej, w Planie dla Związku oraz w Planach dla gmin, 
które wcześniej nie należały do Związku, strategii rozwoju gospodarki odpadami oraz wytyczenie pro-
gramu działań na najbliższe lata. 
Cele te zrealizowano poprzez: określenie aktualnych i prognozowanych parametrów powstawania odpa-
dów, określenie uwarunkowań społeczno - gospodarczych i środowiskowych postępowania z odpadami. 
Praca stanowić będzie podstawę planowania gospodarki odpadami na terenie Związku.

Dane zawarte w opracowaniu określają skalę zagrożenia i uciążliwość odpadów dla środowiska, 
oraz przedstawiają zadania w zakresie przeciwdziałania tej uciążliwości.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie p.n.: 
„Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gm. Tuczępy”, stanowi bazę 
danych oraz służy podejmowaniu działalności w celu:

zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości oraz negatywnego oddziaływania 
na środowisko;

zapewniania odzysku odpadów;

zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.

Uwarunkowania wynikające z ponadlokalnych zadań służących realizacji celów publicznych.

12.1. Wstępne cele strategiczne rozwoju gminy. 
Długotrwałe planowanie rozwoju ma szczególne znaczenie dla ukierunkowania bieżącej działalności sa-
morządu  gminy.  Wspólnym  mianownikiem  dla  rozwiązywania  problemów  społecznych  i gospodar-
czych w tej sferze są problemy właściwego wykorzystania zasobów przestrzeni gminnej. Rozwój rów-
noważący sfery środowiska, społeczną i gospodarczą, odbywający się bez degradacji środowiska, to je-
dyny możliwy i najbardziej obiecujący kierunek wspólnych działań. 
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Ma to szczególne znaczenie na terenie gminy Solec-Zdrój ze względu na występujące źródła wód lecz-
nicy oraz położenie obszaru gminy w całości w obszarze prawnie chronionym tj. w granicach 
Solecko – Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (S – POCHK),z w części w grani-
cach Szanieckiego Parku Krajobrazowego, oraz Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu (położonego na terenie otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego) oraz proponowanego 
obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 – „Ostoja Szaniecko –Solecka”.

Uwarunkowaniu rozwoju przestrzennego oraz społeczno-gospodarczego gminy Solec-Zdrój służyć będą 
dokumenty:

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, integrujące priorytety ekologicz-
ne, społeczne i gospodarcze z ładem przestrzennym,

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące cały obszar gminy,

uchwała Rady Gminy Solec-Zdrój, ustanawiająca statut uzdrowiska,

Dokumenty te składają się na program ekorozwoju, stanowiący element gminnego planowania strate-
gicznego, wypracowanego z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Celem strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego gminy Solec-Zdrój jest więc 
uzyskanie  takich  struktur  funkcjonalno-  przestrzennych,  które  w harmonijny,  zrównoważony sposób 
wykorzystają swe walory przyrodnicze i kulturowe oraz zasoby, dla poprawy warunków życia miesz-
kańców oraz aktywizacji gospodarczej

Jako główny cel rozwojowy gminy przyjęto:

poprawę jakości poziomu życia mieszkańców, 

wykreowanie gminy Solec-Zdrój jako znaczącego ośrodka uzdrowiskowego oraz rozwoju ekologiczne-
go rolnictwa.

Powyższy cel winien być osiągnięty z zachowaniem zasad ekorozwoju, polegających na równowadze 
między wykorzystywaniem zasobów gminy, a właściwym funkcjonowaniem naturalnego środowiska.

Wymaga to działań strategicznych w wyodrębnionych dziedzinach w następującym zakresie:

dziedzina społeczno-ekonomiczna;

zaspakajanie zapotrzebowania na nowe miejsca pracy na terenie gminy;

wspieranie i pobudzanie aktywności gospodarczej ludności; 

stworzenie preferencji dla łączenia produkcji rolnej z przetwórstwem rolno- spożywczym;

wspieranie i rozwijanie budownictwa mieszkaniowego i usługowego; 

stworzenie zachęt do rozwijania bazy usług turystyki –agroturystyka, w szczególności dla gospo-
darstw drobnotowarowych;
o pozyskiwanie środków z UE; 

dziedzina środowiska przyrodniczego i kulturowego;

zachowanie istniejących wartości środowiska i ochrona prawna obszarów o wartościach kulturo-
wych i przyrodniczych;

dbałość o właściwa gospodarkę leśną;

budowa systemów kanalizacyjnych;
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kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami;

dziedzina funkcjonalno-przestrzenna;

realizacja zabudowy na terenach wyznaczonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego na określone cele społeczno-gospodarcze; 

eliminacja dalszego rozpraszania zabudowy niemającej funkcjonalnego związku z gruntami rolny-
mi /w rozumieniu przepisów szczególnych/;

wykształcanie gminnego ośrodka usługowego o znaczeniu ogólno gminnym;

egzekwowanie form architektoniczno-budowlanych zharmonizowanych z otoczeniem i likwidacja 
dysonansów architektonicznych w toku przebudowy i modernizacji istniejącej zabudowy;

dziedzina komunikacji i infrastruktury technicznej; 

rozbudowa i przebudowa sieci drogowej o kategorii krajowej, powiatowej i gminnej do parametrów 
wymaganych przepisami szczególnymi;

zapewnienie warunków do obsługi obszaru Gminy, komunikacją zbiorową, w szczególności po-
przez poprawę stanu technicznego dróg i wybudowanie zadaszonych przystanków autobusowych;

budowa systemów kanalizacyjnych /sanitarnej, deszczowej/; 

określenie systemu szlaków rowerowych. 

Wpływ uwarunkowań, na ustalenia kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy 
Solec-Zdrój. 

Określone w „Studium” uwarunkowania,  o zakresie  wymaganym art.  10 ust.  1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, mają przesądzające znaczenie na ustalenie kierunków i zasad zago-
spodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój. Wyznaczają one dostępność terenową dla poszczegól-
nych form użytkowania mających wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej gminy, w tym lokal-
nych zasad zagospodarowania przestrzennego. 

Dla zagwarantowania ciągłości procesów planowania przestrzennego, kształtowanych na mocy prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, dla zagwarantowania nienaruszalności praw właścicieli nierucho-
mości nabytych na mocy prawa miejscowego, ustalenia w zakresie przeznaczenia, inwestycji celu pu-
blicznego, zasad zabudowy i sposobu zagospodarowania określone w ustaleniach aktualnie obowiązują-
cych na obszarze gminy Solec-Zdrój miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uwzględ-
niające  ustalenia  „Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego”  będące 
przedmiotem zmiany, uznano jako uwarunkowania, które mają zasadniczy wpływ na ustalenie kierun-
ków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój. 

Zaktualizowane o elementy wynikające ze stanu prawnego obowiązującego po dacie ich uchwalenia 
miały przesądzające znaczenie na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy 
Solec-Zdrój. Do podstawowych uwarunkowań obowiązujących po dacie sporządzania opracowań stano-
wiących prawo miejscowe na obszarze Gminy Solec-Zdrój należy zaliczyć prawne ustanowienie stref 
ochrony uzdrowiskowej „A” „B” „C” oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja 
Szaniecko-Solecka”. Sprecyzowane obowiązującym prawem nakazane i zakazane sposobu użytkowania 
terenów położonych w ich zasięgu zostały przyjętej w pełnym zakresie do ustaleń „Studium”.

Na ukształtowanie kierunkowej polityki przestrzennej gminy Solec-Zdrój miały także wpływ uwarunko-
wania wynikające z ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dnia 26 kwietnia 
2002 r. oraz z „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na 
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lata 2007-2013”, przyjęty uchwalą Nr XI/191/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 
grudnia 2007 r., które precyzują kierunki regionalnej polityki Gminy w zakresie modernizacji sieci dro-
gowej. 

ROZDZIAŁ III.

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOLEC-ZDRÓJ.

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów.

Obszary przeznaczone pod zabudowę a także i wyłączone z zabudowy.
Układ przestrzenno-funkcjonalny Gmina Solec-Zdrój tworzy istniejąca w rozumieniu przepisów szcze-
gólnych zabudowa zagrodowa i jednorodzinna w części także usługowa występująca w poszczególnych 
sołectwach, ukształtowana wzdłuż cięgów komunikacji publicznej różnych kategorii, jak też wewnętrz-
nej oraz wyodrębniona strukturalnie ze względu na charakter uzdrowiskowy zabudowa o zróżnicowanej 
formie użytkowania miejscowość gminnej Solec-Zdrój. 

Nie jest on podatny na większe przekształcenia strukturalne, w związku z czym ingerencja planistyczna 
będzie polegać na porządkowaniu istniejącej zabudowy i kształtowaniu nowych form zabudowy, popra-
wie jej standardów poprzez dalszą realizację układów komunikacji i infrastruktury technicznej, elimina-
cji kolizji miedzą różnymi formami użytkowania wynikających z prawa własności oraz na utrzymaniu 
rezerw terenowych dla realizacji celów publicznych. 

Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym polegającym na sporządzaniu opracowań planistycz-
nych, do których zalicza się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak 
też miejscowych planów, ich realizacji w formie decyzji administracyjnych oraz dokonywaniu ich ocen 
i aktualizacji. 

Uwzględniając zatem stan wykonanych dla Gminy Solec-Zdrój opracowań z zakresu planowania prze-
strzennego, osiąganie w/w celów będzie odbywać się poprzez politykę lokalizacyjno-inwestycyjną pro-
wadzoną na zasadach określonych obowiązującym prawem miejscowym, które tworzy:

Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Solec-Zdrój,  uchwalony  Uchwałą  Nr 
XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569; 

Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój uchwalony 
Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008. 

Tylko ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą określić zasady za-
budowy i zagospodarowania terenu w uporządkowanych relacjach z wszelkimi uwarunkowaniami wy-
nikającymi z istniejącego i projektowanego stanu zagospodarowania poszczególnych terenów, stanu na-
turalnego środowiska i jego ochrony oraz przepisów szczególnych, mających zastosowanie stosownie 
do wyznaczonego przeznaczenia terenu. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi bowiem normę prawną, która zapew-
nia ochronę praw i  interesów obywateli  w zagospodarowaniu  przestrzeni,  jednocześnie  gwarantując 
ochronę interesów ogólnych wspólnoty samorządowej. 
Na podstawie oceny ustaleń w/w planów miejscowych, dokonanej na etapie sporządzania „Studium” 
wynika jednoznacznie, że brak jest uzasadnienia dla zmiany generalnych zasad kształtowania układu 
przestrzenno-funkcjonalnego gminy Solec-Zdrój przyjętych w obowiązujących niniejszych planach za-
gospodarowania przestrzennego.

Wymagają one jedynie korekt w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb inwestycyjnych społeczno-
ści lokalnej, niewystępujących na etapie sporządzania aktualnie obowiązującego „studium uwarunko-
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wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ” Gminy Solec-Zdrój, które były wiążące przy pre-
cyzowaniu ich ustaleń.

Korekty te mają na celu zwiększenia rezerw terenowych dla potrzeb realizacji zabudowy mieszkalnej 
jednorodzinnej i zagrodowej i towarzyszącej jej zabudowy usługowej oraz na cele związane z uzdrowi-
skiem i rekreacją indywidualną, turystyką i wypoczynkiem w zakresie dostosowanym do rzeczywistych 
potrzeb inwestycyjnych społeczności lokalnej. 

W niniejszym „Studium” stosowne rezerwy terenowe dla poszczególnych form przeznaczenia wyzna-
czone zostały wyłącznie przy uwzględnieniu dostępności terenowej uwzględniającej spełnienie uwarun-
kowań określonych w rozdziale II niniejszego tekstu.

Na całym obszarze gminy obowiązują następujące zasady przy kształtowaniu struktury przestrzennej:

obowiązek uwzględniania uwarunkowań wynikających z nakazanych i zakazanych sposobów zabudowy 
i zagospodarowania przypisanych do poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowych ustano-
wionych na mocy Uchwala nr.XXXVII-122-09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 
2009 r. w sprawie statutu uzdrowiska Solec-Zdrój;

obowiązek uwzględniania uwarunkowań wynikających z nakazanych i zakazanych sposobów zabu-
dowy i zagospodarowania przypisanych do obszarów prawnie chronionych na mocy przepisów 
szczególnych;

ochrona istniejących układów przestrzennych poszczególnych sołectw wraz z tradycyjną zabudową oraz 
podziałem pól, poprzez kontynuację naturalnych kierunków ich rozwoju;

ochrona gruntów rolnych o najwyższej przydatności rolniczej, terenów leśnych, istniejących zbiorników 
i cieków wodnych oraz innych terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych po-
przez wprowadzenie zakazu zabudowy na tych terenach;

koncentracja  projektowanego  zainwestowania  mieszkaniowego,  usługowego,  uzdrowiskowego  i pro-
dukcyjnego.

Jako główne kryterium przyjęto dostępność terenową wynikającą z:
nakazanych i zakazanych sposobów użytkowania terenów stosownie do wyznaczonych stref ochro-

ny uzdrowiskowej;

walorów naturalnego środowiska;

morfologii terenu;

wartości geotechnicznych gruntu;

stanu władania i użytkowania gruntów;

stanu wyposażenia w elementy infrastruktury technicznej;

stanu dotychczasowego rozmieszczenia sieci osiedleńczej;

dostępności komunikacyjnej;

wymagań ładu przestrzennego.

Przy  wyznaczaniu  terenów  pod  zabudowę  uwzględniono  ruch  budowlany  w poszczególnych  sołec-
twach. Nie dokonano bilansu potrzeb ze względy na uwarunkowania demograficzne, gdyż na danym 
etapie przesądzeń planistycznych nie są przewidywalne. 

W granicach terenów wyznaczonych w poszczególnych sołectwach pod zabudowę nie wyodrębniono 
przestrzennie  terenów  zabudowy zagrodowej,  jednorodzinnej  i towarzyszących  tej  zabudowie  usług 
o zakresie podstawowym. 
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Założono, że uszczegółowienie w tym zakresie może nastąpić wyłącznie na mocy ustaleń miejscowego 
planu, a także na etapie postępowania administracyjnego, prowadzonego na skonkretyzowany wniosek 
inwestorski z respektowaniem obowiązujących przepisów szczególnych mającej zastosowanie w danej 
sprawie. 

Dotyczy to także sposobu usytuowania obiektów i urządzeń budowlanych na poszczególnych nierucho-
mościach gruntowych. 

Układy pasmowe wsi należy traktować jako trwałą strukturę przestrzenną, zintegrowaną z krajobrazem. 
Formowanie zabudowy mieszkalnej frontem do drogi, a zabudowa gospodarcza w zapleczach wycho-
dzących w stronę pól. 

Więcej niż jedna linia zabudowy mieszkalnej w stosunku do drogi publicznej wyłącznie na terenach, dla 
których o takiej możliwości przesądzą ustalenia planu miejscowego. 

Dopuszcza się drugą linię zabudowy w pasie terenu wyznaczonego pod zabudowę, jeżeli wynika ona 
z zabudowy nieruchomości powstałej z rodzinnego podziału geodezyjnego, a wydzielona cześć nieru-
chomości posiada wielkość i kształt pozwalający jej zabudowę i zagospodarowanie zgonie z wymogami 
przepisów szczególnych stosownie do jej przeznaczenia oraz ma zapewniony dojazd od drogi publicznej 
w rozumieniu przepisów szczególnych. 

Dla obiektów budowlanych znajdujących się w istniejących siedliskach zagrodowych i jednorodzinnych 
położonych poza terenami wyznaczonymi imiennie pod zabudowę, dopuszcza się możliwość, nadbudo-
wy, rozbudowy, przebudowy, a także budowę nowych obiektów w ramach uzupełnienia bądź wymiany 
istniejących obiektów, oraz mających związek z obsługą gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów 
szczególnych o ile nie dotyczy to terenów których zabudowa została wyeliminowana z uwagi na wy-
mienione niżej uwarunkowania wynikające z przepisów szczególnych.
W obszarach nieprzeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się także inwestycje mające związek z ich 
utrzymaniem, jak budowle wodne w dolinach rzek, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, a także elementy in-
frastruktury technicznej służące obsłudze terenów wyznaczonych pod zabudowę.
Szczegółowe  zasady gospodarowania  w obszarach  nieprzewidzianych  pod zabudowę,  a niestanowią-
cych lasów odnosi się do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadza się zakaz grodzenia nieruchomości położonych wzdłuż linii brzegowych w odległości wy-
nikających z przepisów ustawy – Prawo wodne oraz uwzględniać przy ich zabudowie i zagospodarowa-
niu naturalne drogi spływu wód powierzchniowych.

Z zabudowy wyeliminowano tereny położone:
w obniżeniach  terenowych,  charakteryzujące  się  trwale  bądź  okresowo nadmiernym  uwilgotnie-

niem. Wskaźnikiem tego typu zagrożeń jest przynależność ich do kompleksów stałych użytków 
zielonych, zbożowo-pastewnych lub bagiennych. Są to w przeważającej części tereny położone 
w dolinie rzek oraz wzdłuż cieków wodnych;

Wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia melioracji wodnych oraz powierzchniowe 
wody płynące, do których prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Marszałek Woje-
wództwa wymagają uzgodnienia ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kiel-
cach. 

Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 9 ust. 2 pkt. 1a ustawy – Prawo wodne, zabrania się 
niszczenia i uszkadzania urządzeń wodnych

tereny zalewowe określone rozporządzenie Nr11/92 Wojewody Kieleckiego z dnia 21 grudnia 1992 
r.  w sprawie określenia nieobwałowanych obszarów na niebezpieczeństwo powodzi /Dz. Urz. 
Woj. Kieleckiego Nr 18 z 31 grudnia 1992 r./, uwzględnione w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego obszaru Solec-Zdrój;

tereny lasów i grunty rolne predysponowane do zalesienia;

grunty rolne o dużej przydatności produkcyjnej tj. stanowiące użytki rolne w klasach bonitacyjnych 
od I - III z wyjątkiem obiektów mających z nimi funkcjonalny związek, a także obiektów niepo-
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wodujących ich wyłączenia z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy - o ochronie gruntów rol-
nych i leśnych. 

tereny z zakazem zabudowy wynikającym z postanowień przepisów szczególnych odnoszących się 
do:

stref uzdrowiskowych,

terenów prawnie chronionych,

stref ochrony ujęć wodnych, 

złóż surowców mineralnych,

granic obszaru górniczego i terenów górniczych,

terenów w zasięgu stref technicznych i obszarów ograniczonego użytkowa.

Formy użytkowania terenów. 
Uwzględniając uwarunkowania określone w „Studium” przesadzające o dostępności terenowej dla po-
szczególnych form użytkowania, jak tez ustalenia obowiązujących planów miejscowych, na obszarze 
Gminy Solec-Zdrój wyodrębniono tereny o następującym przeznaczeniu, któremu w części graficznej 
przypisano następujące oznaczenia literowe:

56



MW - tereny  zabudowy wielorodzinnej w rozumieniu  przepisów szczególnych,  z dopuszczeniem 
usług publicznych i komercyjnych w obiektach wolnostojących lub wbudowanych w partery 
budynków mieszkalnych, o różnym charakterze lecz niezaliczonych do mogących pogorszyć 
stan  środowiska  w rozumieniu  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia  9  listopada  2004  r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporzą-
dzania  raportu  o oddziaływaniu  na  środowisko,  wraz  z obiektami  i urządzeniami  mającymi 
związek  funkcjonalny  z podstawmy  przeznaczeniem  oraz  zielenią  o udziale  procentowym 
przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych. 

MN - tereny  zabudowy jednorodzinnej w rozumieniu  przepisów szczególnych  z dopuszczeniem 
usług publicznych i komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych, w obiektach wolnostojących 
lub wbudowanych w partery budynków mieszkalnych o różnym charakterze, lecz niezaliczo-
nych do mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć  do  sporządzania  raportu  o oddziaływaniu  na  środowisko,  wraz  z obiektami 
i urządzeniami  mającymi  związek  funkcjonalny  z podstawmy przeznaczeniem oraz  zielenią 
o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych. 

MP -  tereny zabudowy pensjonatowej przewidziane pod pojedyncze budynki lub zespół budyn-
ków służących do zamieszkania zbiorowego na okresowy pobytu ludzi poza stałym miejscem 
zamieszkania oraz obsłudze pacjenta lub turysty w zakresie hotelarstwa z wyposażeniem i za-
kresem świadczonych usług w tym gastronomicznych sprecyzowanych w rozporządzeniu Mi-
nistra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U.06.22.169) z dopuszczeniem 
mieszkania,  wraz  z obiektami  i urządzeniami  mającymi  związek  funkcjonalny  z podstawmy 
przeznaczeniem oraz zielenią o udziale  procentowym przypisanym dla poszczególnych stref 
uzdrowiskowych. 

RM - tereny zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów szczególnych z dopuszczeniem usług 
publicznych i komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych w tym także służących produkcji 
rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, w obiektach wolnostojących lub wbudowa-
nych w partery budynków mieszkalnych o różnym charakterze lecz nie zaliczonych do mogą-
cych pogorszyć stan środowiska w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listo-
pada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z obiektami i urządzeniami ma-
jącymi związek funkcjonalny z podstawmy przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procento-
wym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych.

RM, MN - tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w rozumieniu przepisów szczególnych 
z dopuszczeniem usług publicznych i komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych w tym także 
służących produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, w obiektach wolnostoją-
cych lub wbudowanych w partery budynków mieszkalnych o różnym charakterze lecz nie zali-
czonych do mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifiko-
waniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z obiek-
tami  i urządzeniami  mającymi  związek  funkcjonalny  z podstawowym  przeznaczeniem  oraz 
zielenią o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych. 

U -  tereny zabudowy usługowej publicznej i komercyjnej, wyodrębnione strukturalnie, przewi-
dziane do realizacji:

57



budynków  użyteczności  publicznej  w rozumieniu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  12 
kwietnia  2002 r.  w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, przeznaczonych do wykonywana działalności usługowej w sposób zorga-
nizowany i ciągły służącej obsłudze pacjenta lub turysty, a niewytwarzającej bezpośrednio, 
metodami przemysłowymi dóbr materialnych, w tym restauracje i kawiarnie z wykluczeniem 
w strefie uzdrowiskowej „A” - działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającym ciszę 
nocną, w godz. 2200 –600 niezaliczonej do mogącej znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia ro-
dzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o od-
działywaniu na środowisko, wraz z obiektami i urządzeniami mającymi związek funkcjonal-
ny z podstawmy przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procentowym przypisanym dla po-
szczególnych stref uzdrowiskowych;

budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności turystycznej  w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych niezaliczonej do mogących znacząco oddziaływać 
na  środowisko  w rozumieniu  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia  9  listopada  2004  r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do spo-
rządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z obiektami i urządzeniami mającymi 
związek  funkcjonalny  z podstawmy przeznaczeniem  oraz  zielenią  o udziale  procentowym 
przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych. 

Dopuszcza się możliwość realizacji w obiektach usługowym lokalu mieszkalnego.

UK - tereny obiektów sakralnych,

UZZ - tereny zabudowy uzdrowiskowej, w zasięgu których na działkach budowlanych przewi-
duje się realizację pojedynczych budynków lub zespół budynków użyteczności publicznej, w których 
prowadzona jest zorganizowana działalność polegająca na świadczeniu opieki zdrowotnej przez zakłady 
lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póź. zm.) tj. - szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe, pre-
wentoria uzdrowiskowe dla dzieci, przychodnie uzdrowiskowe, wraz z urządzeniami lecznictwa uzdro-
wiskowego, którym towarzyszą tereny zieleni o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych 
stref uzdrowiskowych;

UZZ/U - tereny zabudowy uzdrowiskowej i usług publicznych i komercyjnych, (charakterysty-
ka przeznaczenia jw. stosownie do funkcji).

UZZ/P  - tereny zabudowy uzdrowiskowej i pensjonatowej (charakterystyka przeznaczenia jw. 
stosownie do poszczególnych funkcji).

US - terenu usług i sportu.

P  - tereny zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej, obsługi rolnictwa, a także 
służących produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu,

ZP,US, - tereny  urządzeń  sportowo-rekreacyjnych przewidziane  pod  urządzenia  otwarte 
i w obiektach  kubaturowych,  służące  lecznictwu  uzdrowiskowemu  –  ścieżki  ruchowe,  baseny kryte 
i otwarte, inne jak uzdrowiskowe, siłownie, gabinety odnowy biologicznej, małe boiska sportowe, korty 
tenisowe, mini pola golfowe, lodowiska / z wykluczeniem wszelkich urządzeń i obiektów związanych 
ze sportem masowym/ wraz z obiektami i urządzeniami mającymi związek funkcjonalny z podstawmy 
przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowi-
skowych.

ZP  - tereny zielone / pojęcie zgodne z przyjętym dla terenów zieleni w ustawie o lecznictwie 
uzdrowiskowym i.........../, porośnięte różnymi gatunkami roślin, drzew i krzewów oraz trawiaste z ele-
mentami utwardzonych ścieżek spacerowych i placów, ogrodów skalnych, oczek wodnych, mostków, 
małej architektury, wraz z toaletami i elementami oświetlenia terenu w zakresie sprecyzowanym w pro-
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jekcie zagospodarowania / działki/ terenu, tworzące wyodrębnioną linią rozgraniczającą funkcjonalną 
przestrzeń,  bądź  towarzyszące  obiektom  w ramach  powierzchni  biologicznie  czynnej,  udostępnione 
przez prawnego właściciela terenu do użytku publicznego.

ZL - tereny lasów;
ZLz - tereny zalesień;

ML - tereny zabudowy związane gospodarką leśną;
KD - tereny dróg publicznych;

KS - tereny urządzeń obsługi komunikacyjnej parkingi, garaże, stacje paliw;
ZP,KS - tereny parkingów zadrzewionych;
bezbarwne 
oznaczenie
mapowe -  tereny użytków rolnych w tym łąk;
WS -  tereny zbiorników wodnych;
 Do przeznaczenia wyżej niezdefiniowanego mają odniesienie określenia odpowiadające pojęciom zde-
finiowanym w przepisach szczególnych.

Odpowiednio do wymiennych wyżej form przeznaczenia i przypisanym im oznaczeń literowych, 
dla terenów objętych zmianą, wyznacza się następujące formy przeznaczenia, które w części gra-
ficznej „Studium” zostały wyróżnione następującymi oznaczeniami literowymi koloru czerwone-
go:
UZZ,MN,MP,U - tereny zabudowy uzdrowiskowej, jednorodzinnej,  pensjonatowej, usługowej - 
charakterystyka przeznaczenia jw. stosownie do określonych funkcji. Dotychczasowe przeznaczenie - 
tereny rolne, zalesień,  zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, jednorodzinnej, usługowej, usługowo-
-mieszkalnej. Zakres programowy poszczególnych funkcji oraz zasady zabudowy i zagospodarowania 
do uściślenia ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będącego zmianą obo-
wiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Solec-Zdrój o przy-
stąpieniu do sporządzenia której przesądziła Rada Gminy Solec-Zdrój Uchwałą nr XXVII/121/09 z dnia 
20 kwietnia 2009r. Wyklucza się sposób zabudowy i zagospodarowania przedmiotowego terenu skutku-
jący nadmierną - zwartą obudową drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica –Zielonki przewidzianej do 
zmiany kategorii na drogę wojewódzką i ograniczanie do niezbędnego minimum (w tym umożliwiają-
cym włączenie projektowanych dróg wewnętrznych), jego obsługi komunikacyjną bezpośrednio z jezd-
ni drogi. 

 ZP,US - tereny urządzeń sportowo-rekreacyjnych  -  charakterystyka przeznaczenia jw. sto-
sownie do funkcji. Dotychczasowe przeznaczenie tereny rolne.

ZP  - zieleń urządzona towarzysząca ciekowi wodnemu /ciąg pieszy/.  Dotychczasowe prze-
znaczenie - tereny upraw rolnych. 

UZZ/MP -  tereny zabudowy uzdrowiskowej i pensjonatowej - charakterystyka przeznaczenia jw. 
stosownie do określonych funkcji  Dotychczasowe przeznaczenie  -  tereny zabudowy uzdrowiskowej, 
mieszkalnej i pensjonatowej.

UZZ/U - tereny zabudowy uzdrowiskowej, usług komercyjnych i publicznych- charakterystyka 
przeznaczenia jw. stosownie dookreślonych funkcji. Dotychczasowe przeznaczenie - tereny zabudowy 
uzdrowiskowej.

MN  - tereny  zabudowy jednorodzinnej -  charakterystyka  przeznaczenia  jw.  stosownie  do 
określonych funkcji. Dotychczasowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych.

RM, MN - tereny  zabudowy jednorodzinnej  i zagrodowej -  charakterystyka  przeznaczenia  jw. 
stosownie do funkcji. Dotychczasowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych.
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RM,MN,U - tereny zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej - charakterystyka przezna-
czenia jw. stosownie do określonych funkcji. Dotychczasowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych. 

UT,U  - tereny usług turystyki i komercyjnych, charakterystyka przeznaczenia jw. stosownie do 
funkcji. Dotychczasowe przeznaczenie - tereny rolne. 

MN,ML - tereny zabudowy, jednorodzinnej  i rekreacji  indywidualnej -  charakterystyka  prze-
znaczenia jw. stosownie do określonych funkcji. Dotychczasowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych.

KS  - tereny urządzeń obsługi komunikacyjnej parkingi, garaże, stacje paliw. Dotychcza-
sowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych. 

KD-W - projektowana  droga  wojewódzka. Dotychczasowe  przeznaczenie  droga  powiatowa 
nr 0103T Stopnica-Zielonki.

1. KD-W - projektowana droga publiczna o kategorii wojewódzkiej /obwodnica/. Dotychczasowe 
przeznaczenie - tereny drogi gminnej nr 003692 T Zborów –Janów. 

2. KD-G - projektowana  droga publiczna o kategorii gminnej. Dotychczasowe przeznaczenie - 
tereny upraw rolnych. 

R - teren upraw rolnych i łąk. Dotychczasowe przeznaczenie  -  teren  projektowanego zbiornika 
wodnego,

E  - teren projektowanego GPZ. Dotychczasowe przeznaczenie - tereny upraw rolnych. 

110 kV - projektowana linia energetyczna wraz ze strefa techniczną. Dotychczasowe przezna-
czenie tereny upraw rolnych

Dla terenów wyznaczonych pod więcej niż jedną funkcję nie ustala się dominacji dla żadnego z wyzna-
czonego dla  wymienionych  terenów przeznaczenia.  Mogą być  realizowane łącznie  w ramach  jednej 
działki lub odrębnie, w dostosowaniu do potrzeb inwestora z tytułem prawnym do działki o wymaga-
nych parametrach oraz wymogów przepisów szczególnych.

Tereny te mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z jednym ustalonym przeznaczeniem lub na 
różne formy przeznaczenia.

Zakres programowy poszczególnych funkcji oraz zasady zabudowy i zagospodarowania do uściślenia 
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będących zmianą obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Solec-Zdrój.

Dla  terenów znajdujących  się  w  granicach  obszaru zaproponowanego do objęcia  specjalną  ochroną 
(SOO) siedlisk Natura 2000 „Ostoja Szaniecko-Solecka” o formach przeznaczenia oznaczonych w ry-
sunku symbolami:

o RM, MN -  przewidziany pod zabudowę zagrodową i  jednorodzinną,  w ramach 
uzupełnienia istniejącej zabudowy, położony w sołectwie Strażnik na południe od drogi 0095T, 
Zagajów przy drodze 0095 T, Zagórzany przy drodze 0097T, Kików przy drodze 0093T; 

o RM, MN,U - przewidziany pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną z dopuszcze-
niem usług, położony w Solec-Zdrój przy drodze nr 0097 T;

o UT,U - przewidziany pod usługi turystyki i komercyjne, położony przy rz. Rzo-
sce w miejscowości Piasek Mały;

o 110 kV - linia energetyczna wraz ze strefą techniczną, biegnąca przez sołectwa 
Zielonki, Świniary, Włosnowice i Solec-Zdrój;

-  ustala  się  nakaz  wprowadzenia  do ustaleń  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
sporządzanych dla wymienionych terenów (w ramach zmiany obowiązującego obecnie prawa miejsco-
wego)  zapisów  nakazujących  egzekwowanie  w  postępowaniu  administracyjnym  zmierzającym  do 
udzielenia pozwolenia na budowę wymogu eliminacji z pod zabudowy tych części nieruchomości grun-
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towych w których występują udokumentowane siedliska oraz chronione gatunki i pozostawienie ich w 
dotychczasowym użytkowaniu, jako teren biologicznie czynny o powierzchni minimum 75% nierucho-
mość objętej skonkretyzowanym wnioskiem inwestorskim.

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
Wskazuje się na potrzeby utrzymania rezerw terenowych w ramach gruntów komunalnych lub tworze-
nie zasobów gruntów pod realizacje obiektów związanych ze strefą usług publicznych podstawowych 
oraz o znaczeniu ponadlokalnych, ale inwestycyjnie i organizacyjnie przypisanych Gminie.

Wyznacza się następujące tereny przeznaczone na cele publiczne:

drogi publiczne – ulice w wyznaczonych liniach rozgraniczających, na terenie zabudowanym;

tereny usług publicznych;

tereny usług sportu, rekreacji i turystyki;

tereny lasów; 

tereny zieleni urządzone np. parki oraz zieleń towarzysząca obiektom usługowym, udostępniona do 
użytku publicznego przez jego prawnego właściciela,/parki/;

tereny dziedzictwa kulturowego objęte formami ochrony prawnej;

tereny cmentarzy;

tereny kultu religijnego.

Za przestrzeń publiczną, wymagającą szczególnego projektowania uważa się tereny przeznaczone pod: 
zieleń parkową.
Rezerwy terenowe pod w/w funkcje publiczne – zostały przewidziane w poszczególnych jednostkach 
strukturalnych – sołectwach, z uwzględnieniem uszczegółowień zawartych w ustaleniach obowiązują-
cych planów miejscowych. 
W zakresie infrastruktury komunalnej przewidziano inwestycje związane z rozbudowa zarówno układu 
komunikacyjnego w zakresie dróg o znaczeniu lokalnym, jaki też sieci infrastruktury technicznej obej-
mującej  obszary przewidziane pod zabudowę. Przedsięwzięciem komunalnym będzie dalsza budowa 
kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej. 

Na terenach przestrzeni publicznej wprowadza się następujące zasady zagospodarowania:

obowiązek zapewnienia dostępności i obsługi komunikacyjnej oraz niezbędnej ilości miejsc parkin-
gowych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicz-
nych i urbanistycznych);

obowiązek uwzględnienia w kształtowaniu przestrzeni publicznej małej architektury, w szczególno-
ści:  ławek,  koszy na śmieci,  gazonów, lamp oświetleniowych,  słupów ogłoszeniowych,  wiat 
przystankowych, oznakowania: tras i ścieżek rowerowych, punktów widokowych oraz obiektów 
zabytkowych, jako harmonijnie powiązanej z otaczającą zabudową i wpisanej w istniejące zago-
spodarowanie terenu;

dopuszcza  się  lokalizację  tymczasowych  obiektów  usługowo-handlowych,  parterowych  o po-
wierzchni max. 20 m2 o architekturze i formie zharmonizowanej z otoczeniem;

nakazuje się realizację zieleni towarzyszącej, w szczególności przy lokalizacji miejsc postojowych;
na terenach zabudowanych, za ogrodzeniem, dopuszcza się lokalizację płaskich nośników reklamo-

wych o powierzchni max. 4 m2 z zachowaniem odstępów co najmniej 200 m od siebie, w oparciu 
o własną konstrukcję, usytuowanych prostopadle lub równolegle do drogi, dół tablicy powinien 
być zlokalizowany na wysokości 2 m licząc od poziomu terenu, nie dotyczy to reklam Gminy 
i Miejscowości. 

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dotyczą układu komunikacyjnego i obejmują:
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o przebudowę drogi krajowej nr 79 klasy G do parametrów drogi GP;

o modernizację  do  pełnych  parametrów drogi  głównej  (G)  drogi  powiatowej  nr  0103T 
Stopnica – Zielonki ze zmianą jej kategorii do wojewódzkiej oraz jej przełożenia w oko-
licach miejscowości Solec-Zdrój;

o ustalenie klasy Z, docelowo G, dla drogi powiatowej nr 0091T Dobrowoda-Baranów –
Piasek Mały – Solec-Zdrój, łączącej gminę z drogą wojewódzką 973, stanowiącej kory-
tarz transportowy łączący ośrodki lokalne. 

W  „Studium”  przyjęto  również  kierunek  rozwoju  sieci  dróg  o kategorii  powiatowej  polegające  na 
usprawnieniu obecnego układu poprzez ich przebudowę polegającą na zmianie przekrojów podłużnych 
i poprzecznych, usprawnieniu skrzyżowań dla ich bezkolizyjnego połączenia z ulicami i drogami wyż-
szych i niższych kategorii oraz wykonaniu nawierzchni dostosowanych do wymagań warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne wynikających z przepisów szczególnych. 

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o osuwania się mas ziemnych,
Podstawą wszelkich działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na wszystkich szczeblach 

decyzyjnych, jest znajomość obszarów, które w wyniku powodzi mogą zostać zalane. Również na po-
ziomie gminy podjęcie jakichkolwiek działań w tym zakresie, powinno bazować na znajomości obsza-
rów potencjalnie zagrożonych zalaniem.

Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Wodne dla potrzeb planowania 
ochrony przed powodzą Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza studium ochro-
ny przeciwpowodziowej określające granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodo-
bieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, w którym w zależności od sposobu za-
gospodarowania terenu oraz ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływo-
wych, dokonuje podziału obszarów na:

• obszary wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie,
• wartość gospodarczą lub kulturową,
• obszary służące przepuszczaniu wód powodziowych, zwane dalej „obszarami
• bezpośredniego zagrożenia powodzą”,
• obszary potencjalnego zagrożenia powodzią

Dla obszaru gminy Solec-Zdrój nie są wyznaczone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie granice obszarów bezpośredniego zagrożonych powodzą, na podstawie studium 
sporządzanego w myśl postanowień ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie zawartym 
w piśmie NU-5060-S-12-3783/FR/09 z 02.09.2009 r., na terenie objętym „Studium” nie występują ob-
szary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (obszary bezpośrednio zagrożone powodzą) i obszary 
potencjalnego zagrożenia powodzi w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo wodne.
 W rysunku studium zostały wyznaczone orientacyjne granice obszarów zagrożonych zalaniem wodami 
powodziowymi,  w oparciu  o wykonane  dla  obszaru  gminy  opracowanie  ekofizjograficzne,  przy 
uwzględnieniu analiz terenów, które zostały w przeszłości zalane wodami powodziowymi, a także ope-
ratu przeciwpowodziowego województwa kieleckiego z 1998 r. Zostały one określone także w ustale-
niach obowiązujących planów miejscowych.
Nie są to jednak obszary potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 79 ust. 2 pkt. 3-ustawy 
Prawo wodne. 

W zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo zalaniem wodami powodziowymi, wyznaczo-
nych na rysunku „Studium” ustala się:
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zakaz wprowadzania nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;

dopuszcza się remont, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, istniejących obiektów. Nie uznaje się 
za istniejące obiekty zrealizowane samowolnie i nie posiadające stosownej decyzji zezwalającej 
na ich użytkowanie;

zakaz lokalizacji składowisk odpadów;

nakaz utrzymania w dobrym stanie technicznym istniejących dróg zapewniających szybką ewaku-
ację ludności.

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

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

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

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

W przypadku opracowania przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie „studium ochrony przeciwpowodziowej” ustalenia w nim zawarte staną się wiążące przy opraco-
waniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy. 

Na terenie gminy nie występują zagrożenia ruchami masowymi. 

 Zjawiska erozji gleb, ze zmianami osuwiskowymi występują na stokach, które zostały określone w ry-
sunku w granicach, których ustala się:

zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych. Ewentualna ich zabudowa może nastąpić po wy-
konanie badań geotechnicznych gruntu;

nakaz nasadzenia zieleni w celu stabilizacji skarp i zboczy, które zostały wyłączone z zabudowy.

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów;
Na obszarze Gminy Solec-Zdrój ustala się:

a) udział procentowy terenów zielonych w powierzchni działki, wynoszący:

min. 75 % dla działki położonej w strefie „A” ochrony uzdrowiska;

min. 55 % dla działki położonej w strefie „B” ochrony uzdrowiska;

min. 45 % dla działki położonej w strefie „C” ochrony uzdrowiska;

b) powierzchnię nowo wydzielanych działek w poszczególnych strefach ochrony uzdrowisko-
wej wynoszącą: 

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

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

zabudowa pensjonatowa - min. 0,40 ha,

zabudowa siedliskowa - min.0,15 ha,

zabudowa jednorodzinna - 0,09 ha,

zabudowa bliźniacza - 0,07 ha,

zabudowa rekreacyjna - 0,10 ha.

c) szerokości frontowej części działek wydzielanych w wyniku dokonywania podziału nieru-
chomości gruntowych wynoszącą:

min. 30, 0 m, pod zabudowę zagrodowa, jednorodzinną, pensjonatową, usługową w strefie 
uzdrowiskowej „A” i „B”;

min. 25, 0 m, pod zabudowę zagrodową, jednorodzinną, pensjonatową, usługową w strefie 
uzdrowiskowej „C” 

min. 50,0 m pod zabudowę uzdrowiskową w strefie uzdrowiskowej „A” i min. 30, 0 m 
w strefie uzdrowiskowej „B”, „C”; 

Dopuszcza się odstępstwo od ustalonych parametrów w zakresie szerokości z tolerancją do 20% w przy-
padku, kiedy uzasadnia to aktualny stan władania, bądź eliminuje podział  skutkujący ograniczeniem 
wartości użytkowych sąsiednich nieruchomości zgodnie z przypisanym planem miejscowym ich prze-
znaczeniem;
Wymóg dotyczący udziału procentowego terenów zielonych oraz parametrów działki  w zakresie  po-
wierzchni i szerokości nie wyklucza możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na 
celu utrzymanie istniejącej zabudowy powstałej na mocy prawomocnej decyzji administracyjnej, a także 
nie wyklucza zabudowy działek niezabudowanych wydzielonych geodezyjnie przed dniem obowiązy-
wania miejscowego planu opracowanego, z uwzględnieniem ustaleń „Studium”.

Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0.6, z wyjątkiem terenów dla których przepisy szcze-
gólne stanowią inaczej, oraz zabudowy zagrodowej gdzie wskaźnik ten powinien wynosić: max. – 0.3, 
jak również zabudowy rekreacyjnej (rekreacji  indywidualne),  gdzie wskaźnik ten powinien wynosić: 
max. – 0.2.

cechy zabudowy w zakresie gabarytów i formy architektonicznej:

wysokość zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i pensjonatowej do 3 kondygnacji, przy czym ostatnia 
kondygnacja w poddaszu. W zabudowie zagrodowej dopuszcza się 3 kondygnacje dla zabu-
dowy mieszkalnej istniejącej, jeżeli powstaje w wyniku przebudowy poddasza nieużytkowe-
go;

wysokość zabudowy uzdrowiskowej do 4 kondygnacji, przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu;

wysokość zabudowy usługowej do 3 kondygnacji, przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu;

maksymalna powierzchnia lokalu usługowego wbudowanego w parter budynku o funkcji mieszkalnej 
nie może przekraczać 50 % całkowitej powierzchni obiektu. 

poziom podłogi parteru nie więcej niż 1,0 m. od naturalnego poziomu terenu. Przekroczenie w/w wyso-
kości może wynikać ze zróżnicowanego, naturalnego ukształtowania terenu, bądź w przypad-
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ku sytuowania pomieszczenia garażowego w piwnicy budynku, wymagającego wjazdu poni-
żej poziomu terenu;

wysokość budynku gospodarczego i garażowego, inwentarskiego, garażowego – jednej kondygnacji, 

dachy dwu i wielospadowe z możliwością stosowania naczółków, przyczółków, lukarn, wolich oczek, 
okien połaciowych o nachyleniu połaci do 450. 

Dopuszcza się inne formy zwieńczenia budynków w tym dachy płaskie, jeżeli uzasadnia to gabaryt 
i funkcja obiektu /produkcyjna, magazynowa, składowa/, a także zindywidualizowane cechy 
zabudowy, bądź konieczność uwzględnienia uwarunkowań konserwatorskich, jak też w przy-
padkach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu, w celu harmonijnego i zgodnego 
z przepisami szczególnymi nawiązania projektowanego zakresu inwestycyjnego do istnieją-
cych cech zabudowy;

zakazu realizacji obiektów z dachem asymetrycznym, pulpitowym i uskokowym; 

zaleca się stosować: naturalne materiały budowlane charakterystyczne dla lokalnego budow-
nictwa, stonowaną kolorystykę elewacji oraz pokrycie dachowe w postaci: dachówki, 
bądź innych materiałów ją imitujących, a także gontu, strzechy, w kolorach niekontrastu-
jących z tłem krajobrazowym. Zabrania się stosowania materiałów typu eternit, papa na 
lepiku oraz okładzin z materiałów sztucznych typu siding.

obowiązek zachowania na terenach nowej, bądź przebudowywanej, rozbudowywanej, nadbudo-
wywanej, odbudowywanej, zabudowy — nieprzekraczalnej linii zabudowy, liczonej od 
krawędzi jezdni:

Od dróg publicznych odległości zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni drogi publicznej, nie po-
winna być mniejsza niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) oraz Ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póż. zm.). 

Odległość zabudowy dla  pozostałych  obiektów budowlanych  od krawędzi  jezdni  zgodnie z  Ustawą 
o drogach publicznych.

Od dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych, będących w zarządzie gminy – min. 6,0 m. 

Od dróg wewnętrznych i ciągów pieszo – jezdnych, będących w zarządzie osób prywatnych – min. 4,0 
m.

Wszelkie odstępstwa na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kul-
turowego i uzdrowisk;

Szczególne znaczenie dla przyjętej formuły opracowania studium jako jedno z podstawowych narzędzi 
służących wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju w obszarze gminy ma ochrona środowiska przyrod-
niczego. 

Gmina Solec-Zdrój położona jest w granicach:
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 Szanieckiego Parku Krajobrazowego, działającego na podstawie  Rozporządzenia Wojewody Święto-
krzyskiego Nr 77/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1938), które zostało zmienione rozporządzeniem 
Nr 7/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., zmieniającym rozporządze-
nie w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 42, poz. 619). 

Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (położonego na terenie otuliny Szanieckiego Parku Kra-
jobrazowego) - działającego na podstawie  Rozporządzenia  Wojewody Świętokrzyskiego Nr 
85/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. 
Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1946), które zostało zmienione rozporządzeniem Nr 
15/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42. poz. 627.

 Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - działającego na podstawie Rozporządzenia 
Wojewody Świętokrzyskiego Nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie obszarów chronio-
nego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1950), które zostało zmienione 
rozporządzeniem Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmienia-
jącym rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42, poz. 629). 

• proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Szaniecko-Solecka” 
o zasięgu określonym w części graficznej „Studium” zarówno na planszy uwarunkowań i kie-
runków. 

Dla terenów położonych w tych obszarach ustala się następujące zasady ochrony: 

Na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego obowiązują następujące szczególne cele ochro-
ny:

1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny;

2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby lessowej;

3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin;

4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno-błotnych;

5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;

6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk śródlądowych;

7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej;

8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu;

9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;

10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych;

11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.

Na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego obowiązują następujące zakazy:
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z później-
szymi zmianami);

Zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona 
procedura  oceny oddziaływania  na  środowisko wykazała  brak  niekorzystnego  wpływu na 
przyrodę parku krajobrazowego.

66



umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt,  niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 
i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykony-
wania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;

likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wod-
no-błotnych;

wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;

prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową.

W granicach  Szanieckiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  oraz Solecko-Pacanowskiego  Obszaru 
Chronionego Krajobrazu obowiązują przepisy szczególne odnoszące się do ochrony przyrody, 
w tym ustanawiających obszary chronionego krajobrazu. 

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują następujące działania w zakresie czyn-
nej ochrony ekosystemów:

1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasu;

2) szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo cennych krajobrazów;

3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofitowej;

4) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno-błotnych;

5) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej.

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują następujące zakazy:

zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu 
oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czyn-
ności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

likwidowania  i niszczenia  zadrzewień  śródpolnych,  przydrożnych  i nadwodnych,  jeżeli  nie  wynikają 
one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych;

dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrówno-
ważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka;

likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.

Na obszarach:

1) występowania muraw kserotermicznych,

2) proponowanych rezerwatów przyrody: Zagaje Kikowskie (fragment doliny), Kików-Kamienna Góra 
(florystyczny),

3) proponowanego stanowiska dokumentacyjnego,
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-  obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy. 

W odniesieniu do istniejącego pomnika przyrody nieożywionej —„Głaz narzutowy” we wsi Chinków, 
nr rej. 228 wprowadza się zakaz:

niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;

umieszczania tablic reklamowych.

 W odniesieniu do istniejącego pomnika przyrody nieożywionej — „Zespołu jaskiń krasowych” we wsi 
Kików nr w rej. 736, wprowadza się zakaz:

niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;

zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;

dokonywania zmian stosunków wodnych na gruncie;

wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych.

W odniesieniu do istniejącego użytku ekologicznego — „Wąwóz Kikowski” na terenie sołectwa Kików 
wprowadza się zakaz:

niszczenia, uszkodzenia lub przekształcenia obiektu;

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;

wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;

zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;

dokonywania zmian stosunków wodnych na gruncie;

wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia gruntów rolnych.

W odniesieniu do istniejącego użytku ekologicznego – „Łąka śródleśna” w Wełninie wprowadza się za-
kazy:

niszczenia, uszkodzenia lub przekształcenia obiektu;

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;

wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;

zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;
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dokonywania zmian stosunków wodnych na gruncie;

wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia gruntów rolnych.

 Określone zakazy dotyczą:

prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 
formę ochrony przyrody;

realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony 
przyrody;

zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa;

likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

W zasięgu specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Szaniecko-Solecka” określo-
nym w części  graficznej  „Studium” występują ograniczenia  wynikające  z  postanowień art.  33 
ustawy o ochronie przyrody, które stanowią: 

1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art.  34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu 
z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym 
w szczególności:

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla któ-
rych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000 lub, 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi
obszarami.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspól-
noty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwierdzenia przez Ko-
misję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia ich jako specjalne obsza-
ry ochrony siedlisk.
3. Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także planowane 
przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio 
związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej
ochrony,  wymagają  przeprowadzenia  odpowiedniej  oceny  oddziaływania  na  zasadach  określonych 
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 28 ustawy o ochronie przyrody prawne usankcjonowanie zasięgu proponowanego 
obszaru Natura i sporządzenie planu jego ochrony na zasadach określonych w ustawie o ochronie 
przyrody będzie skutkować zmianą obowiązujących na obszarze gminy Solc-Zdrój planów miej-
scowych, które jako akty prawa miejscowego stwarzają podstawy prawne do egzekwowania naka-
zanych i zakazanych sposobów użytkowania terenów położonych w zasięgu niniejszego obszaru, 
mających na celu pełną ich ochronę. 
W  okresie  przejściowym,  do  czasu  uregulowania  stanu  prawnego  obszary  te  są  chronione, 
w znacznym zakresie, bowiem znajdują się w zasięgu ustanowionych stref ochrony uzdrowisko-
wej, Szanieckiego Parku Krajobrazowego, Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz 
Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla których nakazane i zakazane spo-
soby użytkowania terenów są tożsame z ograniczeniami obowiązującymi na przedmiotowym ob-
szarze.
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W skład obszaru uzdrowiska Solec-Zdrój  wchodzą 3 strefy  ochrony uzdrowiskowej „A”,  „B” 
i „C”. 

Zasięg stref „A”, „B”, „C” ochrony uzdrowiskowej został przedstawiony w części graficznej „Studium”

Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 84 ha i wyliczony wskaźnik tere-
nów zieleni (biologicznie czynnych) 79%, obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub 
planowane  do  lokalizacji  zakłady  i urządzenia  lecznictwa  uzdrowiskowego,  a także  inne 
obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta i turysty, a w szczególno-
ści pensjonaty, restauracje lub kawiarnie. Obejmuje w Solcu-Zdroju całą dzielnicę lecznictwa 
uzdrowiskowego wraz z Parkiem Zdrojowym i jest funkcjonalnym przedłużeniem najbliższe-
go otoczenia zakładów i urządzeń lecznictwa zdrojowego, a w szczególności prewentoriów 
i sanatoriów uzdrowiskowych oraz zakładów przyrodoleczniczych i pijalni wód mineralnych. 
Znajdują się tutaj też urządzenia, które służą bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb przyrodo-
lecznictwa oraz tereny bezpośredniej penetracji kuracjuszy, a także tereny przewidziane pod 
rozwój funkcji leczniczo-uzdrowiskowej. Zagospodarowanie tego obszaru winno w maksy-
malnym  stopniu  stwarzać  warunki  mające  istotne  znaczenie  dla  prowadzenia  lecznictwa 
uzdrowiskowego. Dlatego też na obszarze tym zastrzeżonych jest szereg czynności, których 
podjęcie, ze względu na ich oddziaływanie na warunki naturalne i czynniki środowiskowe 
uzdrowiska jest ściśle kontrolowane.

Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 544 ha i wyliczony wskaźnik te-
renów zieleni  (biologicznie  czynnych)  84% stanowi bezpośrednią  ochronę uzdrowiskowej 
strefy „A”.

Przeznaczona jest dla budownictwa mieszkaniowego, usług dla mieszkańców stałych, dla budowy za-
plecza techniczno-gospodarczego niezbędnych dla funkcjonowania dzielnicy lecznictwa uzdrowiskowe-
go oraz dla lokalizacji urządzeń sportowych, turystycznych itp.

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszar o powierzchni 8490 ha, wyliczony wskaźnik tere-
nów zieleni (terenów biologicznie czynnych) 87% i stanowi granicę obszaru uzdrowiska.

Przebieg  granicy  strefy  „C” jest  zgodny z granicami  gminy Solec-Zdrój.  Pełni  ona  funkcję  otuliny 
uzdrowiska i jego głównymi zadaniami są ochrona krajobrazu, ochrona właściwości leczniczych klima-
tu, ochrona przed hałasem, ochrona przed wprowadzeniem na obszar bezpośrednio przyległy do uzdro-
wiska funkcji kolizyjnych, zarezerwowanie terenów pod urządzenia sportowe i rekreacyjne położone 
w pewnej  odległości  od  uzdrowiska  w celu  pełnego  wykorzystania  walorów  turystycznych  
i krajobrazowych regionu. 
 Uchwałą  nr  XXVII/122/09  z dnia  20  kwietnia  2000 r.  Rada  Gminy Solec-Zdrój  ustanowiła  statut 
uzdrowiska Solec-Zdrój, którego postanowienia zostały wprowadzone do ustaleń „Studium”..
Czynnościami zabronionymi do realizacji w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej, są czyn-
ności zawarte w art. 38 ust 1. pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 poz. 
1399 z późn. zm.).

W strefie ochronnej „A” zabrania się:
lokalizacji zakładów przemysłowych;

lokalizacji  budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego,  z wyjątkiem rozbudowy,  remontów, 
obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich zabudowy;

uruchamiania  pól  biwakowych  i campingowych,  lokalizacji  domków  turystycznych  i campingo-
wych;

prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów 
regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych przez 
gminę;
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trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji ho-
dowli  i rozrodzie  zwierząt  gospodarskich (Dz.U. z 2002 r.  Nr 207, poz.  1762 oraz z 2004 r. 
Nr 91, poz. 866);

prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, 
poz. 1199);

organizacji rajdów samochodowych i motorowych;

lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, składo-
wisk odpadów stałych i płynnych, składów opału;

lokalizacji  parkingów  w liczbie  miejsc  postojowych  większej  niż  10%  miejsc  sanatoryjnych 
w obiekcie;

lokalizacji  trwałych i tymczasowych  obiektów i urządzeń,  które  mogłyby utrudniać lub zakłócać 
przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórko-
wej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących 
fale elektromagnetyczne;

organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  o bezpieczeń-
stwie imprez  masowych (Dz. U. z 2005 r.  Nr 108, poz.  909),  zakłócających proces leczenia 
uzdrowiskowego i działalności  o charakterze  rozrywkowym zakłócającej  ciszę  nocną w godz. 
22.00÷6.00, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gmin-
nych;

lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie;

wszystkich czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „B” i „C”.

W strefie ochronnej „B” zabrania się:
lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu 

i punktów skupu produktów rolnych;

lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami towarzyszącymi;

lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej 
„A”, uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów nafto-
wych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska;

wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych;

pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;

prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków 
gruntowo-wodnych;

lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, do-
stawczych i autobusów;

wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „C”.

W strefie ochronnej „C” zabrania się:
nieplanowanego wyrębu drzew,

prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
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lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym za-
kładów  przemysłowych,  z wyjątkiem  infrastruktury  technicznej  i drogowej  oraz  gospodarki 
wodnej,

prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub 
właściwości lecznicze klimatu.

Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
Celem ochrony wartościowych dóbr kultury jest utrwalanie jej tożsamości i odrębności kulturowej oraz 
ochrona i rehabilitacja ukształtowanych zespołów zabytkowych lub pojedynczych obiektów.
Ochronę prawną środowiska kulturowego gwarantują  postanowienia  ustawy z dnia  23 lipca  2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z dnia 17-09-2003 r./.
Środowisko kulturowe na obszarze gminy tworzą pojedyncze obiekty zabytkowe i zespoły obiektów za-
bytkowych, objęte rejestrem i wykazem Państwowej Służby Ochrony Zabytków oraz miejsca pamięci, 
stanowiska archeologiczne oraz krajobraz kulturowy. 
Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru i ewidencji znajduje się w części tekstowej uwa-
runkowań, a ich położenie w terenie wykazane jest w części graficznej studium na planszy uwarunko-
wań i kierunków, którą stanowią mapy w skali 1: 10 000. 

W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują następujące ustalenia:

wprowadza się zasadę kompleksowej ochrony wartości kulturowych, uwzględniającą wartości histo-
ryczne, architektoniczne i krajobrazowe;

w procesie inwestycyjnym obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich;

obowiązek powiadomienia ŚWKZ przez właściciela zabytku o jego uszkodzeniu, zniszczeniu, o ja-
kimkolwiek zagrożeniu oraz o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku.

wszelka działalność inwestycyjna prowadzona przy tych obiektach oraz w ich otoczeniu wymaga 
obowiązkowo zezwolenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

W odniesieniu do obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:

obowiązek stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych przy remontach obiektów zabytko-
wych;

dobudowa, rozbudowa, remont obiektu lub jego elementów, zmieniająca jego kształt lub proporcje wy-
maga uzgodnienia ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

dopuszcza  się  adaptację  obiektów na  cele  kulturalno-turystyczne  z zachowaniem obecnej  formy 
obiektów;

rozbiórka obiektów budowlanych, bądź istotna zmiana w zagospodarowaniu parków, wpisanych do 
ewidencji wymaga zgody ŚWKZ i powinna być poprzedzona wykonaniem zgodnie z instrukcją 
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków kart ewidencyjnych, które stanowić będą 
po likwidacji obiektu, bądź założenia, jedyną dokumentację o charakterze historyczno-konser-
watorskim;

zaleca się przeprowadzenie rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych;

zaleca się utrzymywanie obiektów w należytym stanie estetycznym i technicznym oraz ich najbliż-
szego otoczenia;

obowiązek powiadomienia ŚWKZ przez właściciela zabytku o jego uszkodzeniu, zniszczeniu o ja-
kimkolwiek zagrożeniu oraz o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku.

Zabytek archeologiczny wpisany do rejestru WKZ, objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej to:- 
Kopiec pradziejowy w Kikowie, dec. Nr 21 z 1986 r.

W odniesieniu do tego zabytku obowiązują następujące ustalenia:
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zabytek ten jako dziedzictwo przeszłości przeznaczony jest do bezwzględnego zachowania dla przy-
szłych pokoleń;

zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w stanie istniejącym na terenie obiektu i w jego strefie 
ochronnej — określonej na załączniku graficznym.

Zabytki archeologiczne, objęte strefą ochrony biernej, określono w części graficznym „Studium”.

Wobec nich obowiązują następujące ustalenia:

zakaz dewastacji terenu poprzez wybiórkę piasku i analogiczne formy zmiany ukształtowania terenu;

obowiązek podporządkowania wszelkich przyszłościowych zamierzeń inwestycyjnych oraz prac projek-
towych i wykonawczych na obszarze tej strefy, ustaleniom i wytycznym Świętokrzyskiego 
Konserwatora Zabytków, co wiąże się z koniecznością stosownych uzgodnień na etapie 
planowania, projektowania i wykonawstwa;

obowiązek, w przypadku podejmowania wobec stanowisk archeologicznych jakiejkolwiek działalności 
inwestycyjnej, zapewnienia na koszt inwestora, nadzoru archeologicznego, prowadzonego 
przez dyplomowanego archeologa na podstawie pozwolenia wydanego przez ŚWKZ lub 
wyprzedzających badań ratowniczych, w zależności od zakresu inwestycji i stopnia naru-
szenia zabytkowych struktur.

Istnieje obowiązek powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wójta o znalezieniu 
przedmiotu, który posiada cechy zabytku oraz zabezpieczenia takiego znaleziska i natych-
miastowego wstrzymania dalszych prac, mogących je uszkodzić lub zniszczyć.

Chroni się przydrożne krzyże i kapliczki poprzez:

zakaz zmiany ukształtowania otaczającego terenu,

zakaz zanieczyszczania najbliższego otoczenia,

zakaz umieszczania tablic, ogłoszeń niezwiązanych z obiektem,

nakaz pielęgnacji istniejącej roślinności w celu eksponowania obiektów.

Chroni się miejsca pamięci narodowej: mogiły ofiar wojny, 1943-1944 na cmentarzu katolickim w Świ-
niarach oraz mogiłę Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego z Kampanii Wrześniowej 
1939 r. zlokalizowaną w lesie w Magierowie poprzez:

zakaz zmiany ukształtowania otaczającego terenu,

zakaz zanieczyszczania terenu w otoczeniu miejsca pamięci,

zakaz umieszczania tablic, ogłoszeń niezwiązanych z miejscem pamięci,

nakaz pielęgnacji istniejącej roślinności w celu eksponowania miejsca pamięci,

Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mających na celu ułatwienie organizacji uroczystości upamięt-
niających zdarzenie historyczne.

Chroni się miejsca widokowe, oznaczone na załączniku graficznym poprzez:

zakaz zabudowy kubaturowej przedpola widokowego,
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zakaz zmiany ukształtowania terenu, mogącej przesłonić widok,

zakaz wprowadzania zalesień i zadrzewień, mogących przesłonić widok,

zakaz lokalizacji tablic reklamowych, znaków drogowych, mogących przesłonić widok.

Dopuszcza się lokalizację infrastruktury turystycznej mającej na celu udostępnienie miejsca widokowe-
go.

Wskazuje się na strefę archeologicznej ochrony biernej, obejmującą stanowiska archeologiczne 
oznaczone na rysunku planu, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z wymagania-
mi, przepisów szczególnych. W granicach strefy archeologicznej ochrony biernej obo-
wiązują następujące zasady i wymagania ochrony:

zakaz dewastacji terenu poprzez wybiórkę piasku i analogiczne formy zmiany ukształtowania terenu;

wszelka działalność inwestycyjna w strefie wymaga uzgodnienia z właściwym organem ds. ochrony za-
bytków;

nakaz objęcia wszelkich robót ziemnych na terenie strefy nadzorem archeologicznym lub wyprzedzają-
cymi inwestycję badaniami ratowniczymi prowadzonymi na koszt inwestora.

Kierunki rozwoju systemów komunikacji.
Sieć drogowa Gminy nie wymaga zasadniczego i szerokiego rozwoju. Tworzy ją stosunkowo gęsta sieć 
o różnym stanie technicznym tworzącą funkcjonalny układ komunikacyjny zapewniający dogodne po-
wiązania z zewnętrzną siecią krajową i spełniający w zadawalającym stopniu aktualne wewnętrzne po-
trzeby komunikacyjne gminy, proporcjonalnie do istniejącego stanu zainwestowania. Nie wymaga za-
sadniczej rozbudowy. 
Zwiększające się wskaźnik motoryzacji oraz wyznaczanie nowych terenów pod różne formy zabudowy, 
w tym  także  mające  związek  z działalnością  gospodarczą  wymagają  przedsięwzięć  inwestycyjnych 
w zakresie przebudowy istniejącej sieci dróg mającej na celu dostosowanie istniejących parametrów sto-
sownie do kategorii i klasy przypisanych im przepisami szczególnymi i prawem miejscowym, budowę 
nowych dróg gminnych oraz budowę dróg serwisowych i wewnętrznych – niepublicznych. 

Podstawowy układ komunikacyjny tworzą następujące drogi:
o droga krajowa nr 79, Kraków - Sandomierz, klasy (G) - przewidziana do przebudowy do peł-

nych parametrów drogi głównej ruchu przyśpieszonego (GP), określonych przepisami szczegól-
nymi. Oznaczona w rysunku „Studium „ symbolem KD-GP.
Ustala się zakaz obsługi przyległego terenu poprzez bezpośrednie zjazdy /z wyjątkiem zjazdów 
istniejących/ jak też sukcesywną likwidacje istniejących już zjazdów indywidualnych z równo-
czesną realizacją dróg serwisowych i wewnętrznych dla zabudowy istniejącej i projektowanej 
wyznaczonej na mocy obowiązującego prawa miejscowego. 

o droga powiatowa 0103 T doprowadzająca ruch z pn-wschodniej części przez Stopnicę -Zborów, 
do drogi krajowej nr 79 - przewidziana do przekwalifikowania do kategorii drogi wojewódz-
kiej, do parametrach drogi głównej (G) z projektowanym odcinkiem obejścia miejscowości So-
lec-Zdrój, po śladzie drogi gminnej nr 003692 T Zborów – Janów (projektowana obwodnica). 
Oznaczona w rysunku „Studium” symbolem KD-W zaś na odcinku nowego przebiegu (obwod-
nica) symbolem 1. KD-W.
Ustala się zasadę ograniczania obsługi przyległych terenów do istniejących zjazdów. Budowa 
nowych zjazdów indywidualnych i publicznych za zgodą zarządcy drogi.
Obsługa komunikacyjna nowych terenów stanowiących zwartą przestrzeń, przewidzianych pod 
zabudowę w „Studium” oznaczonych w jego rysunku symbolem UZZ,MN,MP,U - do uściśle-
nia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przy założeniu maksymalnej eli-
minacji bezpośrednich zjazdów z drogi wojewódzkiej i zapewnienia obsługi komunikacyjnej 
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z projektowej drogi gminnej 2.KD-G oraz projektowanych dróg wewnętrznych – niepublicz-
nych nie wyznaczonych w rysunku „Studium”.

o droga powiatowa nr 0091T Dobrowoda –Baranów – Piasek Mały – Solec-Zdrój, łącząca gminę 
Solec-Zdrój z droga wojewódzką 973, tworząca korytarz transportowy łączący ośrodki lokalne, 
przewidziana do zmiany klasy na Z, docelowo do klasy G. Oznaczona w rysunku „Studium” 
symbolem KD-P wraz numerem drogi 0091T. 
Ustala się zasadę ograniczania obsługi przyległych terenów do istniejących zjazdów. Budowa 
nowych zjazdów indywidualnych i publicznych za zgodą zarządcy drogi. Celowym jest docelo-
we zapewnienie obsługi komunikacyjnej projektowanej zabudowy poprzez drogi wewnętrzne 
niepubliczne, wydzielane z terenów wyznaczonych w „Studium” pod zabudowę, realizowane ze 
środków własnych ludności, po uzyskaniu dostępności terenowej za zgodą prawnych właścicieli 
gruntów.

o Pozostała  sieć  dróg powiatowych  oznaczonych  w rysunku  „Studium” symbolem KD-P wraz 
z numerem drogi,  wymienionych w rozdziale II pkt. 1.6 „Uwarunkowań”, przewidzianych do 
przebudowy  do  parametrów  wynikających  z wymogów  aktualnie  obowiązujący  przepisów 
szczególnych i ustaleń obowiązujących planów miejscowych, 

Odległości zabudowy mieszkaniowej od krawędzi jezdni powyższych dróg, nie powinny być mniejsze 
niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. sprawie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) oraz Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póż. zm.). 

Odległość zabudowy dla  pozostałych  obiektów budowlanych  od krawędzi  jezdni  zgodnie z  Ustawą 
o drogach publicznych.

Obsługujący układ komunikacyjny tworzą następujące drogi:
o gminne istniejące (posiadające numery,  bądź wymagające  przeprowadzenia  procedury 

nadania numeru, będące w zarządzie Gminy) wymienione w rozdziale II pkt. 1.6 „Uwa-
runkowań”, przewidzianych do przebudowy do parametrów wynikających z wymogów 
aktualnie obowiązujący przepisów szczególnych i ustaleń obowiązujących planów miej-
scowych. 
Oznaczone w rysunku „Studium” symbolem KD-G wraz numerem drogi i bez numeru;

o gminna projektowana o przebiegu określonym w rysunku „Studium” symbolem 2. KD-
G. na parametrach przypisanych dla tej kategorii przepisami szczególnymi;

o wewnętrzne niepubliczne nie wyznaczone w rysunku „Studiu” o przebiegu uściślonym 
ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru Gminy Solec-Zdrój i oznaczone w ich rysunkach symbolem KDW;

o  wewnętrzne niepubliczne - nie uwidocznionych w rysunku „Studium” zapewniające do-
stęp  do  drogi  publicznej  dla  nowych  terenów  wyznaczonych  pod  zabudowę  w 
„Studium”, przewidziane do realizacje ze środków własnych ludności po uzyskaniu do-
stępności terenowej za zgodą prawnych właścicieli gruntów przez które wyznaczony zo-
stał przebieg drogi, na etapie zatwierdzania podziału geodezyjnego na zasadach określo-
nych w ustawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, bądź 
w planie zagospodarowania terenu stanowiącego integralną cześć projektu budowlanego;

o dopuszcza się realizację ciągów pieszo – jezdnych, o min. szerokości 6,0 m na zasadach 
jak dla dróg wewnętrznych. 

Odległości  zabudowy mieszkaniowej  od krawędzi jezdni dróg publicznych,  nie powinny być 
mniejsze niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) oraz Ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z poz. zm.). 
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Odległość zabudowy dla  pozostałych  obiektów budowlanych  od krawędzi  jezdni  zgodnie z  Ustawą 
o drogach publicznych.

Dla dróg publicznych szerokości pasów drogowych, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych. 

W przypadku  projektowania  ścieżek  rowerowych  szerokość  pasa  drogowego  wina  być  zwiększona 
o pas terenu szerokość od 1,5- 2,5 m stosownie do rodzaju ścieżki.

Dla drogi krajowej ustala się szerokość pasa drogowego wynosząca min. 40,0 m. 

Dla dróg wewnętrznych min. 8,0 m.:

W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się:

prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych na 
podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej.  Usytuowanie tej  infrastruktury powinno 
uwzględniać planowaną docelową realizację dróg w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej;

lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe);

lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa ruchu obiektów małej architektury oraz reklam 

lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych.

Ustala się  obowiązek zaspokojenia potrzeb parkingowych w granicach działki, na której lokalizowana 
będzie inwestycja zapewniając odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla samochodów, wynikającą 
z charakteru  funkcjonalno-użytkowego  inwestycji  i zewnętrznych  warunków komunikacyjnych,  przy 
zachowaniu następujących ilość miejsc parkingowych:

1 miejsce postojowe / 20 m2 powierzchni użytkowej usług w budynkach użyteczności publicznej,

5 miejsc postojowych / stanowisko robocze dla usług motoryzacyjnych np. stacje obsługi, myjnie sa-
mochodowe itp.,

4 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej dla obiektów przemysłowych, w tym stanowi-
ska dla samochodów ciężarowych,

8 miejsc postojowych / 100 m2 powierzchni użytkowej dla obiektów handlowych;
W przypadku utworzenia  przewidzianego prawem „obszaru ograniczonego użytkowania”,  dla części 
nieruchomości, które znajdą się w jego zasięgu, będą obowiązywać wszelkie ograniczenia w zakresie 
ich przeznaczenia i sposobu korzystania, określone dla tego „obszaru” prawomocnym rozstrzygnięciem. 
Do czasu ich utworzenia ograniczenia co do zabudowy pasa terenu przylegającego bezpośrednio do dro-
gi publicznej kształtuje linia zabudowy przewidziana w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych dla poszczególnych kategorii dróg. 
Zmiana  ustalonej  linii  zabudowy może nastąpić  wyłącznie  w trybie  i na zasadach określonych w tej 
ustawie. 

Obsługę komunikacji zbiorowej zapewnia komunikacja PKS i przewoźników prywatnych. Gwarantuje 
ona dojazd do miejscowości gminnych i między innymi do Buska –Zdroju oraz Kielc i Krakowa, Opa-
towa, 

Na terenie gminy brak jest infrastruktury kolejowej. 

Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej.

Zaopatrzenie w wodę.
Wszystkie miejscowości położone na obszarze gminy Solec-Zdrój mają możliwość korzystania z sieci 
wodociągowej.
System zaopatrzenia w wodę gminy tworzą 4 wodociągi grupowe zasilane z lokalnych ujęć wody, uj-
mujących wodę z poziomu czwartorzędowego. Są to:
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Wodociąg grupowy „Groczków” zasilany z ujęcia „Groczków” o wydajności eksploatacyjnej 22 m3/h, 
doprowadzający wodę do miejscowości: Zborów, Solec-Zdrój, Strażnik, Chinków, Zagajów, 
Kolonia Zagajów i Magierów.

Wodociąg grupowy „Piestrzec” zasilany z ujęcia wody „Piestrzec” o wydajności 22 m3/h i zasilający 
w wodę pitną miejscowości: Piestrzec, Ludwinów, Włosnowice, Wełnin, Świniary, Zagórza-
ny i Zielonki.

Wodociąg grupowy „Kików” zasilany z ujęcia wody „Kików” o wydajności eksploatacyjnej  29 m3/h 
i doprowadzający wodę do miejscowości: Kików, Piasek Mały 

 Wodociąg grupowy „Sułkowice” o wydajności eksploatacyjnej 10 m3/h i zasilający w wodę miejsco-
wość Sułkowice.

Sołectwa Magierów i Zagaje Kikowskie zostały przyłączone do systemu wodociągowego, którego uję-
cia wody są zlokalizowane na terenie gminy Stopnica.
Dobrze rozwinięta na terenie gminy przesyłowa i rozdzielcza sieć wodociągowa stwarza dogodne wa-
runki do jej rozbudowy w celu doprowadzenia wody do nowych terenów inwestycyjnych.
 Prawidłowe funkcjonowanie systemu zaopatrzenia  w wodę gminy zapewnią  właściwie prowadzone 
prace remontowe i eksploatacyjne zarówno na ujęciach jak i na sieci.

Odprowadzanie ścieków sanitarnych.
Zorganizowany system odprowadzania ścieków sanitarnych i ich oczyszczania istnieje jedynie na tere-
nie miejscowości Solec-Zdrój. Korzysta z niego ponad 90% mieszkańców tej miejscowości oraz cały 
kompleks uzdrowiskowy.
W celu właściwego uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy i podłączenia do 
wysoko sprawnych systemów kanalizacyjnych większości miejscowości należało będzie wybudować 
następujące systemy kanalizacji grupowych:

Kanalizacja grupowa „Solec-Zdrój” z mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków istniejącą na 
terenie miejscowości Wełnin. 

Będzie to kanalizacja grawitacyjna i grawitacyjno - pompowa odprowadzająca ścieki z miejscowości: 
Solec-Zdrój wraz z uzdrowiskiem, Zborów, Żuków, Wełnin, Kików i Magierów.

Kanalizacja grupowa „Świniary” z mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości 
Świniary umożliwiająca siecią kanałów grawitacyjnych i grawitacyjno – pompowych odpro-
wadzanie ścieków z miejscowości: Świniary, Zielonki, Włosnowice i Piestrzec.

Kanalizacja „Sułkowice” z mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią zlokalizowaną po wschodniej stro-
nie tej miejscowości, umożliwiającą odprowadzenie w sposób zorganizowany ścieków z tej 
miejscowości.

Ze względów technicznych i ekonomicznych oraz ekstensywną i rozproszoną zabudowę, poza zorgani-
zowanymi systemami kanalizacyjnymi znajdą się miejscowości: Chinków, Zagajów Kolonia Zagajów, 
Zagaje Kikowskie, Piasek Mały Strażnik, Zagórzany i Ludwinów.
 Na terenach tych miejscowości stosowane będą indywidualne rozwiązania z zakresie gospodarki ście-
kowej, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych, poprzez budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków lub szczelnych, bezodpływowych zbiorników ścieków usytuowanych w ob-
rębie działki budowlanej, z których ścieki odwożone będą do punktów zlewnych nieczystości płynnych 
na terenie gminy.

Odprowadzanie wód opadowych.
Sprawnie funkcjonujący system odprowadzania wód opadowych zapobiega podtopieniom i szkodom 
powstającym na skutek gwałtownych i intensywnych opadów.
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 Sieć kanalizacji deszczowej istnieje jedynie na terenie miejscowości Solec-Zdrój. Jej zasięg jest jednak 
ograniczony, a istniejące kolektory deszczowe na wylotach do odbiorników nie posiadają urządzeń do 
oczyszczania wód opadowych.
 Dla stworzenia uporządkowanego systemu odprowadzania wód opadowych z terenu tej miejscowości 
należy rozbudować istniejącą sieć kanalizacji deszczowej, w szczególności na terenach o intensywnej 
zabudowie i na nowych terenach inwestycyjnych,  budując jednocześnie na wylotach do odbiorników 
wysokosprawne urządzenia do oczyszczania wód opadowych.
W pozostałych miejscowościach gminy wody opadowe odprowadzane są rowami przydrożnymi oraz 
kanałami i rowami melioracyjnymi. w celu ich sprawnego funkcjonowania należy dużą uwagę przykła-
dać do zapewnienia ich drożności przez czyszczenie i utrzymanie koryt w należytym stanie.

Gazyfikacja.
Istniejąca na terenie gminy sieć magistralnych gazociągów wysokiego ciśnienia prowadzących w kie-
runku Grzybowa i Kielc oraz stacja redukcyjno – pomiarowa gazu I-go stopnia istniejąca na terenie Sol-
ca- Zdroju stwarzają dogodne warunki do gazyfikacji terenu gminy.
Obecnie na terenie gminy z gazu przewodowego korzystają mieszkańcy następujących miejscowości: 
Kików, Żuków, Magierów, Sułkowice, Piasek Mały, Piestrzec, Zborów, Solec-Zdrój, Strażnik, Wełnin, 
i Włosnowice. Dla potrzeb gazyfikacji  gminy Solec-Zdrój  został  opracowany „Program gazyfikacji”, 
a zatem występuje nakaz jego realizacji w działalności inwestycyjnej związanej z gazyfikacją Gminy.

Do pozostałych  miejscowości  z uwagi  na  duże  oddalenie  od  istniejących  gazociągów,  ekstensywną 
i rozproszoną zabudowę, a także brak zainteresowania mieszkańców na razie nie przewiduje się dopro-
wadzenia sieci gazociągów. Wzdłuż istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia wyznaczone są strefy 
ochronne o szerokości 30,0 m (15,0 m po obu stronach osi gazociągu), w których obowiązują ogranicze-
nia  w zagospodarowaniu  terenu  mające  na  celu  zapobieżenie  działalności  mogącej  mieć  negatywny 
wpływ na trwałość i prawidłową ich eksploatację. 

Elektroenergetyka.
Zakłada się zachowanie istniejącego układu zasilania elektroenergetycznego, rozwiniętego na terenie 
gminy w postaci linii odgałęźnych i odczepowych średniego napięcia zasilających stacje transformato-
rowe w poszczególnych  sołectwach,  zasilanego magistralną,  napowietrzną  linią  15 kV relacji  Nowy 
Korczyn – Stopnica.
Pokrycie  przyrostu  zapotrzebowania  mocy przez istniejących i nowych odbiorców oraz zapewnienie 
ciągłości i właściwych parametrów zasilania wymagało będzie;

budowy Głównego Punktu Zasilania 110 /15kV, którego lokalizacja została określone w części graficz-
nej „Studium” zgodnie z wnioskiem PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o Rejonowego Zakła-
du Energetycznego Busko-Zdrój;

budowy linii  napowietrznej  110 kV, do zasilania projektowanego Głównego Punktu Zasilania 110 /
15kV której przebieg został określony w części graficznej „Studium” zgodnie z wnioskiem 
PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o Rejonowego Zakładu Energetycznego Busko-Zdrój;

budowy nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;

rozbudowy sieci elektroenergetycznych średniego napięcia;

rozbudowy sieci  elektroenergetycznych  niskiego napięcia  w celu umożliwienia przyłączenia  nowych 
odbiorców.

Ważnym  zadaniem  związanym  z zapewnieniem  właściwych  warunków  zasilania  odbiorców  będzie 
przeprowadzenie prac związanych z reelektryfikacją na terenach wymagających poprawy warunków na-
pięciowych. Dotyczy to terenów, na których eksploatowane są stacje transformatorowe starego typu 
i sieć elektroenergetyczna o przekrojach niedostosowanych do obecnych potrzeb. 
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Wzdłuż wszystkich istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV obowiązują strefy 
techniczne o szerokości 14,0 m (7,0 m po obu stronach osi linii)w zasięgu których wprowadza się zakaz 
zabudowy. Odstępstwo od tej zasady na warunkach wynikających z przepisów szczególnych.
Z uwagi na przebieg projektowanej linii napowietrznej 110 kV przez tereny, dla których znajduje się 
proponowany obszar ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 „ Ostoja Szaniecko-Solecka”, przebieg linii 
uszczegółowiony na etapie postępowania administracyjnego zmierzającego do udzielenia pozwolenia na 
budowę musi uwzględniać ochronę cennych siedlisk oraz ściśle chronionego gatunku- traszki grzebie-
niastej. 

Telekomunikacja.
Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu w szerokim zakresie do łączności telefonicznej oraz wszel-
kich usług telekomunikacyjnych i teleinformatycznych zapewnia centrala telefoniczna zlokalizowana na 
terenie Solca- Zdroju, posiadająca odpowiednią rezerwę pojemności oraz rozbudowa telefonicznej sieci 
miejscowej.
Uzupełnieniem dla przewodowej łączności telefonicznej będzie telefonia komórkowa.
Dzięki stacjom bazowym telefonii komórkowej istniejącym w sąsiednich gminach oraz stacji bazowej 
w miejscowości Włosnowice, na całym obszarze gminy Solec-Zdrój zapewniona będzie możliwość ko-
rzystania z telefonów komórkowych.

Gospodarka odpadami.

Gmina Solec-Zdrój należy do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą 
w Rzędowe. W ramach działania Związku sporządzany jest Program Ochrony Środowiska wraz z Pla-
nem Gospodarki Odpadami dla gmin będących członkami związku, obecnie aktualizowany. POŚ oraz 
PGO został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/95/04 z dnia 8 listopada 2004r.
Obecnie prowadzona jest procedura aktualizacji planów POŚ i PGO, która to będzie stanowić podstawę 
prowadzenia gospodarki odpadami. W celu zracjonalizowania gospodarki odpadami uznaje się za celo-
we w prowadzenie na szeroką skalę praktyki selektywnego gromadzenia odpadów w miejscach ich po-
wstawania, umożliwiającego odzyskiwanie surowców wtórnych. Wprowadzenie tej formy gromadzenia 
odpadów, obok korzyści z odzyskanych surowców wtórnych, pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów 
odwożonych na składowisko.

Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 
Gmina Solec-Zdrój jest regionem rolniczym. Ponad 80 % powierzchni gminy stanowią użytki rolne. 
Niemniej jednak, barierą utrudniającą rozwój rolnictwa na obszarze gminy, pozostaje między innymi ja-
kość gleb, rozdrobnienie gospodarstw oraz brak większych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. 
Warunki glebowe na terenie Gminy Solec-Zdrój są bardzo zróżnicowane. Występują tutaj gleby ocenia-
ne jako bardzo korzystne dla produkcji ogrodniczej oraz upraw wymagających dobrych warunków gle-
bowych. Ze względu na warunki glebowe w tej części gminy najbardziej opłacalna powinna być pro-
dukcja rolna. Strona północno-zachodnia gminy to gleby głównie typów lekkich. Strona południowa 
gminy charakteryzuje się przewagą gleb słabszych, piaszczystych, niekorzystnych dla produkcji ogrod-
niczej i upraw wymagających specjalnego podłoża. Fakt ten w istotny sposób wpływa na planowanie 
produkcji rolnej na tym obszarze. Według założeń „Studium” produkcja rolna na obszarze gminy Solec-
Zdrój będzie prowadzona w oparciu o indywidualne gospodarstwa rodzinne, które stanowią ok. 83% 
ogółu gospodarstw w gminie. Średnia ich wielkość kształtuje się w granicach 5,7ha.
Działalność rolnicza polegać będzie na prowadzeniu działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie 
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
Doskonalenie produkcji rolnej będzie następować poprzez:
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preferowanie rozwoju indywidualnych gospodarstw łączących się w związki partnerskie, specjalizu-
jące się w produkcji towarowej i zdrowej żywności;

stosowanie odmiennych agrotechnik lub specjalnego zagospodarowania na terenach podatnych na 
procesy erozyjne;

zagospodarowanie istniejących, niewykorzystanych w pełni terenów w sposób racjonalny;

kompleksowa  ochrona  gruntów  rolnych  przed  degradacją  i nieuzasadnionym  zainwestowaniem 
gruntów rolnych chronionych prawem.

Na terenach rolnych dopuszcza się:
- drogi wewnętrzne, ścieżki turystyczne, rowerowe i konne,
- obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
- urządzenia rekreacji i sportu należące do zadań samorządowych,
- stawy hodowlane i małe zbiorniki wodne o funkcji  retencji rolniczej,  urządzenia  melioracji  wod-

nych,
- utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością jej uzupełnienia, odbu-

dowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy,
- budowę nowych  budynków zaliczonych  do  zabudowy zagrodowej  mającej  związek  z gospodar-

stwem rolnym o powierzchni przekraczającej średnią gospodarstwa rolnego w gminie, oraz budyn-
ków i urządzeń służących bezpośrednio produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny według prze-
pisów szczególnych, a także służących produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu 
pod warunkiem, że teren nie podlega zakazowi zabudowy na podstawie przepisów szczególnych,

Solec-Zdrój należy do jednej z najuboższych gmin województwa świętokrzyskiego pod względem lesi-
stości. Lasy zajmują zaledwie 8,7 % powierzchni gminy /województwo – 27,4%, kraj –28,4 %/. Jest to 
związane z występowaniem dobrych jakościowo gleb, które są intensywnie użytkowane rolniczo, a za-
tem niewskazane do zalesienia. 
Lasy stanowią małe enklawy w terenach rolnych, największe kompleksy leśne występują na północno – 
zachód od Magierowa i na południowy zachód od Solca-Zdroju. Lasy gminy charakteryzują się wyso-
kim  udziałem  siedlisk  korzystnych  dla  celów  produkcyjnych..  Lasy  państwowe  położone  w strefie 
uzdrowiskowej „C” zostały uznane za lasy ochronne na podstawie Decyzji Ministra Środowiska z dnia 
22 stycznia 2004 roku dla Nadleśnictwa Chmielnik, na terenie których prowadzenie gospodarki leśnej 
musi być zgodne z przepisami odrębnymi.. 
Ze w względu na powyższe uwarunkowania kompleksy leśne bez względu na ich powierzchnię pozosta-
ją w dotychczasowym użytkowaniu.
W celu utrzymania dobrej kondycji i zachowania różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych wpro-
wadza się obowiązek: 

ochrony zgodnie z ustaleniami wynikającymi z przepisów szczególnych mający na celu zachowanie 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów terenów leśnych;

prowadzenie gospodarki leśnej w odniesieniu do lasów państwowych zgodnie z planem urządzenia 
lasów Nadleśnictwa Chmielnik;

prowadzenie gospodarki leśnej w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 
zgodnie z uproszczonymi  planami urządzenia lasów poszczególnych wsi (w przypadku braku 
tych planów zasady gospodarki leśnej ustala właściwy starosta).

uwzględnienie ustaleń programu ochrony przyrody opracowanego przez Nadleśnictwo Chmielnik.
Dopuszcza się realizację:

obiektów i urządzenia gospodarki leśnej, 

niezbędnych dróg dojazdowych i elementów infrastruktury technicznej,

ścieżek/szlaków /spacerowych, edukacyjnych, rowerowych, konnych, obiektów małej architektury), 
zgodnie z planem urządzenia lasu,
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W studium zakłada się powiększenie zasobów leśnych poprzez:

zalesianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej, czyli V i VI klasy bonitacyjnej. Dotyczy to 
zarówno gruntów wyznaczonych do zalesienia ustaleniami „Studium” jak też gruntów rol-
nych wnioskowanych do zalesienia przez ich prawnych właścicieli; 

zalesianie terenów łączących rozdrobnione kompleksy leśne i grupy zad rzewień; 

zadrzewianie stromych zboczy celem powstrzymania procesów erozyjnych. 
Zwieszenie lesistości korzystnie wpłynie na:

warunki glebowe 

podniesienie wartości biologicznej obszaru,

podniesienie walorów krajobrazowych,

podniesienie  retencyjności  na  obszarze  gminy  i jej  sąsiedztwa,  warunki  klimatyczne  obszaru, 
a w szczególności niezwykle korzystnych warunków klimatycznych uzdrowiska Solec-Zdrój. 

„Studium” nie wskazuje terenów rolnych leśnych, które wymagają uzyskania zgody na przeznaczenie 
na cele nierolnicze i leśne w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz, 1266z póź. zm.) bowiem zakres zmian nie obejmuje 
gruntów rolnych w klasach bonitacyjnych od I-III. i terenów zaliczonych do gruntów leśnych.

Dla potrzeb realizacji polityki przestrzennej gminy w zakresie określonej w dotychczas obowiązującym 
„Studium” dla terenów wyznaczonych pod zabudowę oraz rozbudowę układu komunikacyjnego, uści-
ślonych  imiennie  w ustaleniach  miejscowych  planów zagospodarowania  przestrzennego obowiązują-
cych na obszarze gminy uzyskano zgodę na ich przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak:GZ.tr.057-602-235/07 z dnia10.10.2007r. –zgoda na 
przeznaczenie na cele nierolnicze 14,1732 ha gruntów rolnych klas II-III, położonych na te-
renie wsi Kików, Magierów i Piestrzec, oraz od Marszałka Województwa Świętokrzyskie-
go, pismem znak: OWŚ.II.6019-17/07 z dnia 09.07.2007r. – zgoda na przeznaczenie nierol-
nicze gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne pochodzenia mineralnego o powierzchni 
44,9754 ha, w tym RIVa – 14,5448 ha, R IVb – 27,5567 ha, Ł IV i Ps IV-2,8739 ha, położo-
nych na terenie sołectw: Chinków, Kolonia Zagajów, Piestrzec, Sułkowice, Wełnin, Wło-
snowice, Zagórzany, Zielonki, Zborów i Żuków oraz zgodę na zmianę przeznaczenia grun-
tów leśnych.

Marszałka  Województwa Świętokrzyskiego  pismem znak:  OWŚ.III.6111-8/07 z dnia  15.05.2007r.  – 
zgoda ma przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych o łącznej powierzch-
ni 0,585 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Wełnin.

Zasady prowadzenia polityki przestrzennej.
Osiągniecie określonych celów zagospodarowania przestrzennego gminy wymaga prowadzenia zdecy-
dowanej, świadomej i kompleksowej polityki przestrzennej obejmującej wszystkie dziedziny gospoda-
rowania  i wszystkie  systemy  budujące  te  działania.  Polityka  ta  powinna  być  nakierowana  przede 
wszystkim na ochronę bezcennych wartości  naturalnego środowiska,  do których zaliczają  się źródła 
wód leczniczych, jak też wartości krajobrazowe i kulturowe oraz zapewnienie niezbędnych uzasadnio-
nych rezerw terenowych dla realizacji funkcji związane z różnymi formami zabudowy, w tym uzdrowi-
skowej. 
Instrumentem polityki przestrzennej dla realizacji celów strategicznych będzie: 
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Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Solec-Zdrój,  uchwalony  Uchwałą  Nr 
XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569, 

Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój uchwalony 
Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r.  opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008 r.

Realizacja planów miejscowych odbywa się poprzez decyzje administracyjne udzielające pozwolenia na 
budowę na rzecz jednostek organizacyjnych jak też osób fizycznych.
Umożliwi także prowadzenie właściwej polityki w zakresie:

gospodarki gruntami w oparciu o postanowienia ustawy o gospodarce nieruchomościami, mającej na 
celu tworzenie skomasowanych zasobów gruntów;

realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej; 

aktywizacji gospodarczej.

Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym polegającym na sporządzaniu miejscowych planów, ich 
realizacji w formie decyzji administracyjnej oraz aktualizacji.
 Niezbędne jest, więc ciągłe analizowanie skutków realizacji obowiązującego prawa miejscowego, jak 
tez „Studium” w powiązaniu z okresową oceną zmian zagospodarowania przestrzennego i potrzebami 
inwestycyjnymi społeczności gminnej.
Obowiązek taki wynika z postanowień art. 32 ustawy o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym. 
Oceny umożliwiają sprecyzować zakres niezbędnych zmian i opracowanie programów ich sporządza-
nie. 

 W przypadku gminy Solec-Zdrój ze względu na obowiązujące dla obszaru całej gminy miejscowe pla-
ny zagospodarowania  przestrzennego programy te  nie  będą  wynikać  z obowiązku ich sporządzania, 
o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dotyczą wyłącznie zmian prawa miejscowego wynikających z rzeczywistych potrzeb, o których będzie 
przesądzać każdorazowo Rada Gminy Solec-Zdrój przez podjęcie stosownej uchwały w dostosowaniu 
do rzeczywistych potrzeb.

Uchwałą nr XXVII/121/09Nr z dnia 20 kwietnia 2009r. Rada Gminy przesądziła o zmienię Nr 1 obo-
wiązujących planów miejscowych.

Dotyczy ona następującego zakresu: 

Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój obejmująca:

część sołectwa Solec-Zdrój w granicach obszaru wyznaczonego na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej 
załącznik graficznym nr 1 do niniejszej uchwały i jej integralną część. 

Przedmiotem zmiany będzie ustalenie przeznaczenia terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicz-
nego oraz określeniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy w zakresie wynikającym ze 
zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” Gminy  Solec-Zdrój 
uchwalonego Uchwałą Nr II/19/02 z dnia 10 grudnia 2002 r.

cały obszar sołectwa Solec-Zdrój w granicach administracyjnych i polegać będzie na wprowadzeniu do 
części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, treści ustaleń  odno-
szących się do cech zabudowy w zakresie wynikającym ze zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Gminy  Solec-Zdrój,  uchwalonego Uchwałą 
Nr II/19/02 z dnia 10 grudnia 2002 r.
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Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój obejmująca:
• obszar gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój i polegać będzie na wprowadze-

niu do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego treści ustaleń od-
noszących się do cech zabudowy w zakresie wynikającym ze zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Gminy Solec-Zdrój,  uchwalonego Uchwałą Nr 
II/19/02 z dnia10 grudnia 2002. 

O zakresie dalszych zmian planów miejscowych winna przesądzić Rada Gminy Solec-Zdrój w drodze 
stosownej uchwały stosownie do potrzeb inwestycyjnych.
Dla oceny zasadności podejmowania stosownych uchwał służy opracowana zmiana „studium” wskazu-
jąca priorytetowe cele rozwojowe gminy, których realizacja gwarantuje:

Rozwój  i unowocześnienie  infrastruktury  uzdrowiskowej  i wykreowanie  konkurencyjnej  oferty 
zdrowotnej, 

Zagospodarowanie turystyczne miejscowości i obiektów w sposób mogących przyciągnąć potencjal-
nych turystów, 

Szeroki rozwój agroturystyki,

Rozwój rolnictwa ekologicznego,

Budowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej w szczególności pełnej gazyfikacji i ka-
nalizacji,

Ochronę krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem architektury regionalnej, 

Budowę i przebudowę układów komunikacyjnych, gwarantujących bezkolizyjną obsługę komunika-
cyjną terenów osiedleńczych i sprawne połączenie z układem sieci dróg ponadlokalnych i krajo-
wym, między innymi przez przebudowę drogi krajowej nr 79 klasy G do parametrów drogi GP 
ora drogi powiatowej nr 0103 T do kategorii drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej nr. 0091T 
Dobrowoda-Baranów –Piasek Mały – Solec-Zdrój, łączącej gminę z drogą wojewódzką 973, sta-
nowiącej korytarz transportowy łączący ośrodki lokalne. 

Na  całym  obszarze  gminy  winny obowiązywać  następujące  działania  w zakresie  zagospodarowania 
przestrzennego, gwarantujące osiągnięcie wyznaczonej polityki przestrzennej gminy:

obowiązek  uwzględniania  nakazanych  i zakazanych  sposobów użytkowania  odnoszących  się  do  po-
szczególnych stref uzdrowiskowych; 

ochrona istniejących układów przestrzennych wsi wraz z tradycyjną zabudową oraz podziałem pól, po-
przez kontynuację naturalnych kierunków rozwoju wsi;

ochrona walorów widokowych krajobrazu otwartego, terenów gleb o najwyższej przydatności rolni-
czej,  terenów  leśnych,  istniejących  użytków  ekologicznych  i proponowanych  form  ochrony 
przyrody, zbiorników i cieków wodnych oraz innych terenów na podstawie przepisów szczegól-
nych poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy na tych terenach. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 w 
związku z art. 9 ust. 2 pkt. 1a ustawy – Prawo wodne, zabrania się niszczenia i uszkadzania urzą-
dzeń wodnych.
Wszelkie inwestycje mogące mieć wpływ na urządzenia melioracji wodnych oraz powierzchnio-
we wody płynące, do których prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Mar-
szałek Województwa wymagają uzgodnienia  ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Kielcach. 

koncentracja projektowanego zainwestowania mieszkaniowego, usługowego i produkcyjnego;

obowiązek realizacji zieleni: przydomowej (spełnienie wymogu zapewnienia odpowiedniej do ro-
dzaju  zabudowy  powierzchni  biologicznie  czynnej),  zieleni  towarzyszącej,  uwzględniającej 
ochronę walorów krajobrazowych i estetycznych terenu inwestycji usługowych i produkcyjnych; 
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zieleni osłonowej w otoczeniu dysharmonijnych obiektów oraz inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej; zieleni izolacyjnej;

planowanie i realizacja miejsc postojowych w ramach zagospodarowania terenu inwestycji,

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

zakaz  budowy na  całym obszarze  gminy,  wielkopowierzchniowych  obiektów handlowych  o po-
wierzchni określonej w przepisach odrębnych,

zakaz realizacji w zasięgu strefy ochrony uzdrowiskowej „A” i „B” elektrowni wiatrowych i wieży 
telefonii komórkowej oraz obiektów zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre-
ślenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegóło-
wych  uwarunkowań  związanych  z kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzania  raportu 
o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, z dnia 3 grudnia 2004 r., poz. 2573 ze zmianami 
Dz. U. Nr 92, poz. 769 z dnia 24 maja 2005r /. 
Elektrownie wiatrowe i wieże telefonii komórkowej, mogą być realizowane na obszarze strefy 
ochrony uzdrowiskowej „C” z wykluczeniem terenów znajdujących się w zasięgu obszaru Natu-
ra 2000, pod warunkiem udokumentowania w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do 
udzielenia pozwolenia na ich budowę, że nie spowodują naruszenia walorów uzdrowiskowych 
i krajobrazowych gminy. 

• zakaz zabudowy terenów położonych w zasięgu strefy techniczne. Odstępstwo od tej zasady na 
warunkach sprecyzowanych w przepisach szczególnych w tym zakresie. 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom:

pokrycie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę, również dla celów przeciwpożarowych, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia 
w wodę, wyposażenie w zewnętrzne hydranty;

rozbudowa systemu alarmowania i powiadamiania mieszkańców wypadku zagrożenia;

zapewnienie przelotowości istniejących i projektowanych dróg z możliwością przeprowadzenia spraw-
nej ewakuacji mieszkańców na wypadek zagrożenia;

przystosowanie istniejących i projektowanych podpiwniczeń budynków do wykonania w nich ukryć dla 
mieszkańców w przypadku zagrożenia.

ROZDZIAŁ IV. 

Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań.
Prowadzenie polityki  przestrzennej  i kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze administracyjnej 
jednostki terytorialnej to jedno z podstawowych zadań gminy.
Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania za-
sad ich zagospodarowania i zabudowy reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.
Mówiąc o ładzie przestrzennym należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymaga-
nia  funkcjonalne,  społeczno ekonomiczne,  środowiskowe,  kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 
Tym celom służy „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Określa generalną politykę przestrzenną gminy, a jego usta-
lenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

84



Uwzględniając zatem wszelkie uwarunkowania scharakteryzowane w niniejszej części tekstowej przyję-
to  rozwiązania  precyzujące  formy użytkowania  w sposób gwarantujący  dostosowanie  polityki  prze-
strzennej gminy w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego do wymogów polityki dyna-
mizacji procesów rynkowych, europejskich standardów z równoczesnym wyeliminowaniem nie tylko 
kolizji z elementami naturalnego środowiska, lecz także konfliktów społecznych. 
Miedzy innymi realizacja założonych celów następuje przez określenie form użytkowania poszczegól-
nych obszarów przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb inwestycyjnych społeczności lokalnej zgłoszo-
nych w formie wniosków, na etapie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmian aktualnie obo-
wiązującego „ Studium” i prawa miejscowego.

Na obszarze gminy Solec-Zdrój obowiązuje: 

Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  sołectwa  Solec-Zdrój,  uchwalony  Uchwałą  Nr 
XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569, 

Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój uchwalony 
Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r.  opublikowaną 
w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008

Uznając, że „Studium” odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju, przeobrażeń i użytkowania przestrzeni 
gminy przyjęto, że w jego treści winny być zawarte takie ustalenia dotyczące polityki prze-
strzennej, które są niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów rozwojowych gminy. 

Układ przestrzenny gminy Solec-Zdrój nie jest podatny na większe przekształcenia, w związku z czym 
nie tylko istniejący stan zainwestowania stanowi podstawową kanwę dalszego rozwoju struktury prze-
strzenno – funkcjonalnej obszaru gminy, lecz także generalne zasady jej kształtowania określone w do-
tychczasowych obowiązujących opracowaniach planistycznych.
Dlatego  stopień  ich  szczegółowości  dostosowano do strategicznego  i operacyjnego  charakteru  „Stu-
dium”, określonego w postanowieniach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  jak 
też do obowiązującego na terenie prawa miejscowego.
Ma to na celu zagwarantowanie nienaruszalności praw właścicieli  nieruchomości nabytych na mocy 
wymienionych planów miejscowych, których ustalenia stanowią prawo miejscowe na obszarze Gminy 
w jej granicach administracyjnych. 
 Przy sporządzaniu „Studium” uznano, że ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego stanowią podstawowe uwarunkowania dla określenia kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru Gminy Solec-Zdrój, które w ujęciu generalnym zostały uwzględnione na 
„planszy uwarunkowań”. 
 Wprowadzony zakres zmian obowiązującego „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego” gminy Solec-Zdrój ma na celu wprowadzenie treści umożliwiających sukcesywne do-
konywanie aktualizacji  prawa miejscowego w dostosowaniu do wymogów aktualnie  obowiązujących 
przepisów szczególnych i potrzeb inwestycyjnych społeczności lokalnej, nieprzewidywalnych na etapie 
jego sporządzania w 2002 r. 
Podstawowe zmiany dotyczą:
jednostkowych zmian w poszczególnych sołectwach mających na celu wyznaczenie pod zabudowę jed-

norodzinną, zagrodową, usługową, rekreację indywidualną, nieruchomości gruntowych obję-
tych indywidualnymi wnioskami prawnych właścicieli, które nie mogły być uwzględnione na 
powyższe cele na etapie sporządzania w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy i miejscowości Solec-Zdrój z uwagi na ich niezgodność z ustaleniami obowiązu-
jącego  studium,  a także  ponowione  w wyniku  ogłoszenia  o przystąpieniu  do  sporządzania 
„Zmiany Studium”. 

wyznaczenia w miejscowości gminnej Solec-Zdrój w granicach obszaru ograniczonego od północy pa-
sem drogi o kategorii gminnej w kierunku Solec-Zdrój -Włosnowice, od wschodu i południa 
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granicą administracyjną sołectwa Solec-Zdrój, od zachodu granicą przebiegu strefy uzdrowi-
skowej „B” dodatkowych terenów pod:

zabudowę uzdrowiskową, w której prowadzona będzie zorganizowana działalność polegająca na świad-
czeniu opieki zdrowotnej przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póź. 
zm.);

zabudowę hotelową i pensjonatową, służącą do zamieszkania zbiorowego na okresowy pobyt ludzi poza 
stałym miejscem zamieszkania z wyposażeniem i zakresem świadczonych usług, w tym ga-
stronomicznych, sprecyzowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 
sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczo-
ne usługi hotelarskie (tj. Dz. U.06.22.169); 

zabudowę usługową związaną z funkcjonowaniem uzdrowiska;

urządzenia sportowo-rekreacyjne, służące lecznictwu uzdrowiskowemu, 

aktualizacji  przebiegu granic  strefy „A” ochrony uzdrowiskowej  w wyniku  podjęcia  przez  Radę 
Gminy w Solcu –Zdroju Uchwałą nr XXVII/122/09.z dnia.20 kwietnia 2009 r. w sprawie usta-
nowienia statutu uzdrowiska, która określa odmienny przebieg ich granic w stosunku do obowią-
zujących na mocy tymczasowego statutu uzdrowiska w czasie uchwalania „Studium” podlegają-
cego zmianie. 

• sprecyzowania ustaleń mających na celu ochronę proponowanego w granicach administracyj-
nych Gminy Solec-Zdrój specjalnego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000-„Ostoja Sza-
niecko-Solecka”, 

wprowadzenia korekt  wynikających z ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
świętokrzyskiego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. oraz „programu Rozwoju Infrastruktury Transporto-
wej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, w zakresie docelowych parametrów 
drogi krajowej nr 79, drogi powiatowej nr 0103 T, drogi powiatowej nr 0091T łączącej gminę 
Solec-Zdrój z droga wojewódzką 973, 

wprowadzenia korekty zapisów ustaleń w zakresie mającym na celu dostosowanie ich treści do wy-
mogów aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych, przytoczonych wyżej.

Mimo, że „Studium” nie jest „przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydania decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu,” to jednak jego ranga jest bardzo duża w stosunku do miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanych w następstwie jego ustaleń i stano-
wiących podstawę podejmowania wszelkich przesądzeń realizacyjnych w zakresie kształtowania polity-
ki przestrzennej na terenie gminy.
Dlatego też stopień ich szczegółowości dostosowano do strategicznego i operacyjnego charakteru „Stu-
dium ”, określonego w postanowieniach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak 
też do obowiązującego na terenie prawa miejscowego.
Zmiana  „studium”  posiada  ujednoliconą  formę  rysunku  i tekstu  stanowiących  załącznik  do 
uchwały o jego uchwaleniu z wyodrębnieniem elementów objętych zmiana.

Synteza ustaleń projektu „studium” odnosząca się do poszczególnych sołectw, zawiera-
jąca następującą problematykę:

JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA GMINY – SOLEC-ZDRÓJ (1)SOLEC-ZDRÓJ (1)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów
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Zmiana studium wyznacza tereny o różnych formach przeznaczenia z dominującą – uzdrowiskową, wyróż-
nionych w części graficznej symbolami literowymi. 

Dla terenu określonego w rysunku symbolem RM,MN,U położonego przy rz. Rzostce i drodze nr 0097 T 
ustala się obowiązek wprowadzenia do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego spo-
rządzanego dla wymienionego terenu (w ramach zmiany obowiązującego obecnie prawa miejscowego) za-
pisów:

a) nakazujących egzekwowanie w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do udzielenia po-
zwolenia na budowę, wymogu eliminacji spod zabudowy tych części nieruchomości gruntowych, 
w których występują udokumentowane siedliska oraz chronione gatunki i pozostawienie ich w do-
tychczasowym użytkowaniu, jako teren biologicznie czynny o powierzchni minimum 75% nieru-
chomość objętej skonkretyzowanym wnioskiem inwestorskim,

b) nakazujących sytuowania obiektów w pasie terenu bezpośrednio przylegającym do drogi publicznej 
nr 0097 T z zachowaniem obowiązującej linii zabudowy wynoszącej 8,0 m od krawędzi jezdni. 
Odstępstwo od tej zasady jedynie w przypadku, o którym mowa w pkt. a. 

c) zakazujących wykonywania kondygnacji podziemnych,
2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-

ne spod zabudowy
Powierzchnia zabudowy oraz udział powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami przypisanymi 
dla poszczególnych stref
Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, uzdrowiskowej 
– maksymalnie 4 kondygnacje naziemne, w tym ostatnie kondygnacje w poddaszu

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefach „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Solecko-Paca-
nowskiego Obszaru  Chronionego Krajobrazu,  proponowanego  obszaru  ochrony (SOO)  siedlisk  Natura 
2000 –„Ostoja Szaniecko-Solecka” – dla których to obszarów obowiązują nakazane i zakazane sposoby 
użytkowania przypisane prawem. 
Występowanie terenów i obszarów górniczych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji podlegające ochronie prawnej
Zabytki archeologiczne objęte strefą ochrony biernej. 
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Przebudowa drogi powiatowej nr 0103 T Stopnica Zielonki do kategorii drogi wojewódzkiej 
Ograniczenie obsługi komunikacyjnej przyległych terenów bezpośrednio z jezdni drogi oznaczonej symbo-
lem KD-W i 1 KD-W. 
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych.
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do oczyszczalni ścieków Solec-Zdrój istniejącej na terenie so-
łectwa Wełnin poprzez projektowaną kanalizację sanitarną
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Projektowany przebieg sieci energetycznej 110 kV wraz ze strefą techniczną, do projektowanego GPZ
Przebieg gazociągu wysokoprężnego wraz ze strefą techniczną
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga krajowa nr 79 – przebudowa do parametrów GP 

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
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Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569. o zmianie którego przesądziła Rada Gminy na 
mocy uchwały nr XXVII/121/09. 

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP, w tym obszary wymagające zmiany prze-
znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego 
planu zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obszaru sołectwa Solec-Zdrój w zakresie wynikającym ze 
zmiany „studium”

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Tereny leśne (lasy ochronne) pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, wraz z dolesieniami

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – CHINKÓW (2)CHINKÓW (2)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN – charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej „stu-
dium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 55% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, w granicach Solecko-Pacanowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu oraz w granicach proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –
„Ostoja Szaniecko-Solecka”. Pomnik przyrody – „głaz narzutowy objęty ochroną” nr. rej. 228 – obowiązu-
ją nakazane i zakazane sposoby użytkowania przypisane do obszarów chronionych prawem.
Teren w części położony na terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
Występowanie terenów i obszarów górniczych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona zabytków archeologicznych objętych strefą ochrony biernej. 
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejącej drogi publicznej o kategorii powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Groczków
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do oczyszczalni ścieków Solec-Zdrój istniejącej na terenie so-
łectwa Wełnin poprzez projektowaną kanalizację sanitarną
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Droga powiatowa
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Nie występują

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Jak w pkt. 9

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami nie służącymi 
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ich obsłudze 

Brak terenów leśnych i dolesień.
JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – KIKÓW (3)KIKÓW (3)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, 
MN
U,
WS

Charakter przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej „studium”

Dla terenu określonego w rysunku symbolem RM,MN, położonego przy drodze nr 0093 T ustala 
się obowiązek wprowadzenia do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sporządzanego  dla  wymienionego  terenu  (w ramach  zmiany  obowiązującego  obecnie  prawa 
miejscowego) zapisów nakazujących egzekwowanie w postępowaniu administracyjnym zmierza-
jącym do udzielenia pozwolenia na budowę wymogu eliminacji z pod zabudowy tych części nie-
ruchomości gruntowych w których występują udokumentowane siedliska oraz chronione gatunki 
i  pozostawienie  ich  w  dotychczasowym  użytkowaniu,  jako  teren  biologicznie  czynny  o  po-
wierzchni minimum 75 % nieruchomość objętej skonkretyzowanym wnioskiem inwestorskim.

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Szanieckiego Parku Krajo-
brazowego i Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, proponowanego obszaru ochrony (SOO) sie-
dlisk Natura 2000 –„Ostoja Szaniecko-Solecka”. Występuje użytek ekologiczny „Wąwóz Kikowski” nr U-
040, pomnik przyrody „Zespół jaskiń krasowych” nr rej. 736 – dla których to obszarów obowiązują naka-
zane i zakazane sposoby użytkowania przypisane prawem.
Występują dokumentowane i szacunkowe złoża surowców mineralnych
Występują tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych 

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Zabytki archeologicznych objęte strefą ochrony biernej
Dwór murowany z XIX w. wpisany do ewidencji zabytków
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna z sieci dróg gminnych i powiatowych
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Kików
Planowany system kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ście-
ków Solec-Zdrój istniejącej na terenie sołectwa Wełnin
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejące 3 stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi 15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia.
Przebieg gazociągu wysokoprężnego wraz ze strefą techniczną
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Drogi powiatowe

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
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czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obszaru sołectwa Kików w zakresie wynikającym ze zmia-
ny „studium”

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami nie służącymi 
ich obsłudze 
Tereny leśne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, przewidziane dolesienia

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – LUDWINÓW (4)LUDWINÓW (4)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN – charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej „stu-
dium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej, oraz w granicach Solecko-Pacanowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu, proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja 
Szaniecko-Solecka”,  –  dla  których  to obszarów obowiązują  nakazane i  zakazane sposoby użytkowania 
przypisane prawem.
Sołectwo położone w zasięgu terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
Występowanie terenów i obszarów górniczych
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Teren nie objęty ochroną

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejącej drogi publicznej o kategorii powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Piestrzec
Nie planuje się budowy na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków bytowo-
-gospodarczych
Ustala się na obszarze sołectwa zasadę stosowania indywidualnych rozwiązań z zakresie gospodarki ście-
kowej, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych, poprzez m.in. budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia.
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Drogi powiatowe

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Jak w pkt. 9

90



11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami nie służącymi 
ich obsłudze. 
Występowanie niewielkich powierzchni terenów leśnych

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – MAGIERÓW (5)MAGIERÓW (5)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN – charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej „stu-
dium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w Szanieckim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu oraz Solecko – Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w granicach proponowa-
nego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja Szaniecko-Solecka”. - dla których to obszarów 
obowiązują nakazane i zakazane sposoby użytkowania przypisane prawem

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki i miejsca Pamięci Narodowej

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejącej drogi publicznej o kategorii powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Groczków
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków Solec-Zdrój istniejącej na terenie sołectwa Wełnin.
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Przebieg gazociągu wysokoprężnego wraz ze strefą techniczną
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Drogi powiatowe

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Jak w pkt. 9

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami nie służącymi 
ich obsłudze.
Tereny leśne (lasy ochronne) pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, 

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – PIASEK MAŁY (6)PIASEK MAŁY (6)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
U, 
UT,U
WS

Charakter przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej „studium”.

Dla terenu określonego w rysunku symbolem UT.U, położonego przy rz. Rzosce i drodze nr 
003679 T ustala się obowiązek wprowadzenia do ustaleń miejscowego planu zagospodarowa-
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nia przestrzennego sporządzanego dla wymienionego terenu (w ramach zmiany obowiązujące-
go obecnie prawa miejscowego) zapisów nakazujących egzekwowanie w postępowaniu admi-
nistracyjnym zmierzającym do udzielenia pozwolenia na budowę wymogu eliminacji z pod za-
budowy tych części nieruchomości gruntowych w których występują udokumentowane siedli-
ska oraz chronione gatunki i pozostawienie ich w dotychczasowym użytkowaniu, jako teren 
biologicznie czynny o powierzchni minimum 75 % nieruchomość objętej skonkretyzowanym 
wnioskiem inwestorskim.

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Solecko-Pacanowskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu,  proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja 
Szaniecko-Solecka”,  –  dla  których  to obszarów obowiązują  nakazane i  zakazane sposoby użytkowania 
przypisane prawem.
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii powiatowej i gminnej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Kików
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków Solec-Zdrój istniejącej na terenie sołectwa Wełnin.
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejące 2 stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi 15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Drogi powiatowe

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obszaru sołectwa Piasek Mały w zakresie wynikającym ze 
zmiany „studium”

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Tereny leśne (lasy ochronne) pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, projektowane dolesienia

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – PIESTRZEC (7)PIESTRZEC (7)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
U, 
US,
UK,
WS

Charakter przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej „studium”
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2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej
Występowanie terenu zlokalizowanego w granicach Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja Szaniecko-Solecka” – dla 
których to obszarów obowiązują nakazane i zakazane sposoby użytkowania przypisane prawem.
Tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych
Występują szacunkowe złoża surowców mineralnych
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Występują zabytki archeologiczne objęte strefą ochrony biernej
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii powiatowej i gminnej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Piestrzec
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki bytowo-gospodarcze do planowanej oczyszczalni ścieków w Świniarach
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez 3 istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi 15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Drogi powiatowe

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Jak w pkt. 9

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami nie służącymi 
ich obsłudze.
Tereny leśne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – STRAŻNIK (8)STRAŻNIK (8)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, 
MN
UT, U

Charakterystyka  przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej „stu-
dium” 
Dla terenu określonego w rysunku symbolem RM,MN, położonego na południe od drogi nr 0095 
T ustala się obowiązek wprowadzenia do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego sporządzanego dla wymienionego terenu (w ramach zmiany obowiązującego obecnie 
prawa miejscowego) zapisów nakazujących egzekwowanie w postępowaniu administracyjnym 
zmierzającym do udzielenia pozwolenia na budowę wymogu eliminacji z pod zabudowy tych 
części nieruchomości gruntowych w których występują udokumentowane siedliska oraz chronio-
ne gatunki i pozostawienie ich w dotychczasowym użytkowaniu, jako teren biologicznie czynny 
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o powierzchni minimum 75 % nieruchomość objętej skonkretyzowanym wnioskiem inwestor-
skim.

Cmentarz ze strefą sanitarną
2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-

ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Solecko-Pacanowskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu,  proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja 
Szaniecko-Solecka” – dla których to obszarów obowiązują nakazane i zakazane sposoby użytkowania przy-
pisane prawem.
Teren zlokalizowany jest w granicach obszaru górniczego
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejącej drogi publicznej o kategorii gminnej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Groczków
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków Solec-Zdrój istniejącej na terenie sołectwa Wełnin
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejące 3 stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi 15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia.
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Nie występują

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania  obszaru  sołectwa  Strażnik  w  zakresie  wynikającym  ze 
zmiany „studium” (zabudowa RM, MN)

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Tereny leśne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, przewidziane dolesienia 

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – SUŁKOWICE (9)SUŁKOWICE (9)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
WS

Charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej „stu-
dium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
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rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej
Występowanie terenu zlokalizowanego w granicach Szanieckiego Parku Krajobrazowego oraz Szanieckie-
go  Obszaru  Chronionego Krajobrazu,  proponowanego obszaru  ochrony (SOO)  siedlisk  Natura  2000 –
„Ostoja Szaniecko-Solecka” – dla których to obszarów obowiązują nakazane i zakazane sposoby użytko-
wania przypisane prawem.
Udokumentowane złoża surowców mineralnych
Walory krajobrazowe (punkt widokowy)

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona zabytków archeologicznych objętych strefą ochrony biernej. 
Do zachowania i ochrony przydrożne kapliczki oraz krzyże

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Sułkowice
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu grawitacyjno-pompowej kanalizacji 
sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze do planowanej oczyszczalni ścieków w miejscowo-
ści Sułkowice
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez 2 istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi 15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Przebieg gazociągu wysokoprężnego wraz ze strefą techniczną
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga powiatowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obszaru sołectwa Sułkowice w zakresie wynikającym ze 
zmiany „studium” (zabudowa RM, MN)

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami niesłużącymi ich 
obsłudze 
Tereny leśne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, przewidziane dolesienia

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – ŚWINIARY (10)ŚWINIARY (10)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
U,
UK,
P

Charakterystyka  przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej 
„studium”

Cmentarz ze strefą sanitarną
2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-

ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 45% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
45%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
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rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej
w granicach Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, proponowanego obszaru ochrony 
(SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja Szaniecko-Solecka”. Występuje użytek ekologiczny „ Łąka śródle-
śna”, – dla których to obszarów obowiązują nakazane i zakazane sposoby użytkowania przypisane prawem.
Udokumentowane złoża surowców mineralnych 
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Na terenach zabudowanych sołectwa znajdują się zabytki wpisane do rejestru WKZ oraz zabytki wpisane 
do ewidencji zabytków (drewniany kościół pw. św. Stanisława Biskupa – z połowy XVII w. oraz Kamien-
na figura – z 1694 r.)
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki i miejsca Pamięci Narodowej

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Piestrzec
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki bytowo-gospodarcze do planowanej oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez 3 istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi 15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Projektowany przebieg sieci energetycznej 110 kV, do projektowanego GPZ
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej
Przez teren przebiega droga o kategorii krajowej G przewidziana do przebudowy do parametrów drogi GP

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga powiatowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania  obszaru  sołectwa  Świniary w zakresie  wynikającym  ze 
zmiany „studium” (zabudowa RM, MN)

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Nie występują grunty oraz lasy prawnie chronione

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – WEŁNIN (11)WEŁNIN (11)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
MN, ML
US,
U,
WS,
KS

Charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej „stu-
dium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 30% pow. terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 70%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 2 kondygnacje naziemne, w tym druga 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
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rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefy„B” „C” ochrony uzdrowiskowej oraz 
w granicach Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, proponowanego obszaru ochrony 
(SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja Szaniecko-Solecka”, użytek ekologiczny „Śródleśna Łąka” nr rej. U-
025 – dla których to obszarów obowiązują nakazane i zakazane sposoby użytkowania przypisane prawem.
Teren zlokalizowany jest w granicach obszaru górniczego złoża „Wełnin” wód mineralnych
Tereny szacunkowych złóż surowców mineralnych
Tereny zagrożone niebezpieczeństwem powodzi
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona zabytków archeologicznych objętych strefą ochrony biernej
Ochrona dóbr kultury (Figury: Chrystusa Frasobliwego z przełomu XVIII i XIX w., Matki Boskiej z 1637 
r., Jezusa Ukrzyżowanego z 1717 r.)

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Piestrzec
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków Solec-Zdrój istniejącej na terenie sołectwa Wełnin
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez 2 istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi 15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Przebieg gazociągu wysokoprężnego wraz ze strefą techniczną
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej
Przez teren przebiega droga o kategorii krajowej G przewidziana do przebudowy do parametrów dr. GP 1/2

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga powiatowa i droga krajowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obszaru sołectwa Wełnin w zakresie wynikającym ze zmia-
ny „studium” (zabudowa RM,MN; MN,ML)

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami nie służącymi 
ich obsłudze.
Tereny leśne (lasy ochronne) pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, przewidziane dolesienia

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – WŁOSNOWICE (12)WŁOSNOWICE (12)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
U,

Charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części teksto-
wej „studium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
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 Sołectwo znajduje się w strefie„C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Solecko-Pacanowskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu,  proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja 
Szaniecko-Solecka”,  –  dla  których  to obszarów obowiązują  nakazane i  zakazane sposoby użytkowania 
przypisane prawem.
Teren zlokalizowany jest w granicach obszaru górniczego złoża wód leczniczych
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona zabytków archeologicznych objętych strefą ochrony biernej. 
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Piestrzec
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu grawitacyjno-pompowej kanalizacji 
sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków Świniary
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez 3 istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi 15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia. Przez teren sołectwa przebiega projektowana li-
nia 110 kV do projektowanego GPZ.
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga powiatowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obszaru sołectwa Włosnowice w zakresie wynikającym ze 
zmiany „studium” (zabudowa RM,MN)

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Tereny leśne (lasy ochronne) pozostają w dotychczasowym użytkowaniu

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – ZAGAJE KIKOWSKIE (13)ZAGAJE KIKOWSKIE (13)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN Charakterystyka  przeznaczenia  i  form użytkowania  zgodnie  z  zapisami  części  tekstowej 
„studium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Szanieckiego Parku Krajo-
brazowego, proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja Szaniecko-Solecka”, – 
dla których to obszarów obowiązują nakazane i zakazane sposoby użytkowania przypisane prawem
Tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
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Obsługa komunikacyjna od istniejącej drogi publicznej o kategorii gminnej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z sieci wodociągowej istniejącej w miejscowości 
Topola na terenie gminy Stopnica.
Nie planuje się budowy na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków bytowo-
-gospodarczych.
Ustala się na obszarze sołectwa zasadę stosowania indywidualnych rozwiązań z zakresie gospodarki ście-
kowej, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych, poprzez m.in. budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków.
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia.
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Nie występują.

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Jak w pkt. 9

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami nie związanych 
z ich obsługą. 

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – ZAGAJÓW (14)ZAGAJÓW (14)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
WS,

Charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej 
„studium”
Dla  terenu  określonego  w  rysunku  symbolem  RM,MN,  położonego  przy  drodze 
nr 0095T ustala się obowiązek wprowadzenia do ustaleń miejscowego planu zagospoda-
rowania  przestrzennego  sporządzanego  dla  wymienionego  terenu  (w ramach  zmiany 
obowiązującego obecnie prawa miejscowego) zapisów nakazujących egzekwowanie w 
postępowaniu administracyjnym zmierzającym do udzielenia pozwolenia na budowę wy-
mogu eliminacji z pod zabudowy tych części nieruchomości gruntowych w których wy-
stępują udokumentowane siedliska oraz chronione gatunki i pozostawienie ich w dotych-
czasowym użytkowaniu, jako teren biologicznie czynny o powierzchni minimum 75% 
nieruchomość objętej skonkretyzowanym wnioskiem inwestorskim.

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej orz w granicach Solecko-Pacanowskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu,  proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja 
Szaniecko-Solecka”,  –  dla  których  to obszarów obowiązują  nakazane i  zakazane sposoby użytkowania 
przypisane prawem
Tereny zagrożone niebezpieczeństwem powodzi

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
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Ochrona zabytków archeologicznych objętych strefą ochrony biernej. 
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Groczków
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków Solec-Zdrój istniejącej na terenie sołectwa Wełnin.
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia.
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga powiatowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania  obszaru  sołectwa  Zagajów w zakresie  wynikającym  ze 
zmiany „studium” (Zabudowa RM,MN)

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
 Tereny leśne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, przewidziane dolesienia

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – ZAGAJÓW KOLONIA (15)ZAGAJÓW KOLONIA (15)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
P,
WS

Charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej 
„studium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 50% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
40%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Solecko-Pacanowskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu,  proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja 
Szaniecko-Solecka”,  –  dla  których  to obszarów obowiązują  nakazane i  zakazane sposoby użytkowania 
przypisane prawem.
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Nie występują.

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Groczków
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki 
bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków Solec-Zdrój istniejącej na terenie sołectwa Wełnin.
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Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia.
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga powiatowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Jak w pkt. 9

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
 Tereny leśne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – ZAGÓRZANY (16)ZAGÓRZANY (16)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
US,
WS

Charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej 
„studium”
Dla  terenu  określonego  w  rysunku  symbolem  RM,MN,  położonego  przy  drodze  nr 
0097 T ustala się obowiązek wprowadzenia do ustaleń miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego sporządzanego dla wymienionego terenu (w ramach zmiany obo-
wiązującego obecnie prawa miejscowego) zapisów nakazujących egzekwowanie w po-
stępowaniu administracyjnym zmierzającym do udzielenia pozwolenia na budowę wy-
mogu eliminacji z pod zabudowy tych części nieruchomości gruntowych w których wy-
stępują udokumentowane siedliska oraz chronione gatunki i pozostawienie ich w dotych-
czasowym użytkowaniu, jako teren biologicznie czynny o powierzchni minimum 75% 
nieruchomość objętej skonkretyzowanym wnioskiem inwestorskim.

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Solecko-Pacanowskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu,  proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 –„Ostoja 
Szaniecko-Solecka”,  –  dla  których  to obszarów obowiązują  nakazane i  zakazane sposoby użytkowania 
przypisane prawem
Ochrona urządzeń melioracyjnych.

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona zabytków archeologicznych objętych strefą ochrony biernej. 
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Piestrzec
Nie planuje się budowy na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu odprowadzania ścieków bytowo-
-gospodarczych.
Ustala się na obszarze sołectwa zasadę stosowania indywidualnych rozwiązań z zakresie gospodarki ście-
kowej, z zachowaniem warunków określonych w przepisach szczególnych, poprzez m.in. budowę przydo-
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mowych oczyszczalni ścieków.

Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia.
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga powiatowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obszaru sołectwa Zagórzany w zakresie wynikającym ze 
zmiany „studium” (Zabudowa RM,MN)

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami nie związanymi 
z ich obsługą.
Niewielkie enklawy terenów leśnych objętych ochroną

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – ZBORÓW (17)ZBORÓW (17)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
U,
P,
KS,
ZP,
WS

Charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tek-
stowej „studium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 30% pow. terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Szanieckiego Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu oraz  w granicach proponowanego obszaru ochrony (SOO)  siedlisk Natura  2000 –
„Ostoja Szaniecko-Solecka”. – obowiązują ustalenia mające odniesienie do obszarów chronionych prawem.
Zabytkowy Park z XIX w znajdujący się przy zespole pałacowym
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona zabytków archeologicznych objętych strefą ochrony biernej.
Na terenach zabudowanych sołectwa znajdują się zabytki, wpisane do rejestru WKZ,
Zabytki (Klasycystyczny Zespół Pałacowy obejmujący pałac z XVI w., W skład zespołu wchodzi także go-
rzelnia z XVIII w. oraz spichlerz z XVIII w.)
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Groczków
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Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu grawitacyjno-pompowej kanalizacji 
sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków w Solcu-Zdroju istniejącej 
na terenie sołectwa Wełnin
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejące 3 stacje transformatorowe 15/0,4 kV zasilane napowietrznymi liniami elektroener-
getycznymi 15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Przebieg gazociągu wysokoprężnego wraz ze strefą techniczną
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga powiatowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obszaru sołectwa Zborów w zakresie wynikającym ze zmia-
ny „studium” (Zabudowa RM,MN)

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Ochrona gruntów rolnych klas bonitacyjnych od I do III przez zakaz zabudowy obiektami nie związanymi 
z ich obsługą. 
Tereny leśne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu z dolesieniem gruntów rolnych znajdujących się 
w enklawach kompleksów leśnych i gruntów o najniższych bonitacjach gleb

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – ZIELONKI (18)ZIELONKI (18)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
M/U/P
U,
KS,
WS

Charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części tekstowej 
„studium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
60%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w tym trzecia 
jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Solecko-Pacanowskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 
2000 –„Ostoja Szaniecko-Solecka”. – dla których to obszarów obowiązują nakazane i zakazane sposoby 
użytkowania przypisane prawem.
Udokumentowane złoża surowców mineralnych
Występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona zabytków archeologicznych objętych strefą ochrony biernej. 
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Piestrzec
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Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającej 
ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków w Świniarach.
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia.
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej
Przez teren przebiega droga o kategorii krajowej G przewidziana do przebudowy do parametrów dr. GP 
oraz projektowana linia 110 kV wraz ze strefą techniczną.

7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga krajowa nr 79 – przebudowa do parametrów GP, droga powiatowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Jak w pkt. 9

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Niewielkie enklawy terenów zielonych i dolesień

JEDNOSTKA ADMINISTACYJNA GMINY – ŻUKÓW (19)ŻUKÓW (19)
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów

RM, MN
MN,ML
WS

Charakterystyka przeznaczenia i form użytkowania zgodnie z zapisami części teksto-
wej „studium”

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączo-
ne spod zabudowy
Maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni terenu, udział powierzchni biologicznie czynnej 
50%
Wysokość zabudowy (mieszkaniowej, usługowej i letniskowej) - maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, w 
tym trzecia jako poddasze użytkowe

3. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu-
rowego i uzdrowisk
Sołectwo znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej oraz w granicach Solecko-Pacanowskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu oraz w granicach proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 
2000 –„Ostoja Szaniecko-Solecka”, – dla których to obszarów obowiązują nakazane i zakazane sposoby 
użytkowania przypisane prawem.
Ochrona urządzeń melioracyjnych

4. Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ochrona dóbr kultury współczesnej – krzyże, kapliczki
Na terenach zabudowanych sołectwa Żuków znajdują się zabytki, wpisane do ewidencji 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
Obsługa komunikacyjna od istniejących dróg publicznych o kategorii gminnej i powiatowej
Możliwość realizacji dróg wewnętrznych niezbędnych do obsługi działek powstałych w wyniku dokonywa-
nych wtórnych podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych 
Zaopatrzenie w wodę istniejącej i planowanej zabudowy z istniejącego wodociągu grupowego Kików
Planuje się budowę na obszarze sołectwa zorganizowanego systemu grawitacyjno-pompowej kanalizacji 
sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni ścieków w Solcu-Zdroju istniejącej 
na terenie sołectwa Wełnin
Zasilanie w energię elektryczną odbiorców na obszarze sołectwa z krajowego systemu elektroenergetycz-
nego poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV zasilaną napowietrzną linią elektroenergetyczną 
15 kV oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia
Przebieg gazociągu wysokoprężnego wraz ze strefą techniczną
Obowiązek podłączenia obiektów do istniejącego systemu infrastruktury technicznej
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7. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Drogi gminne
Infrastruktura towarzysząca zabudowie

8. Obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
Droga powiatowa

9. Obszary, na których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą 
Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569.

10. Obszary, na których gmina zamierza sporządzić MPZP w tym obszary wymagające zmiany przezna-
czenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i leśne obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania obszaru sołectwa Żuków w zakresie wynikającym ze zmia-
ny „studium” (Zabudowa MN,ML)

11. Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej
Tereny leśne (część lasów ochronnych) pozostają w dotychczasowym użytkowaniu, przewidziane dolesie-
nia
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	Ilekroć w treści części tekstowej użyto pojęcia „Studium” - należy przez to rozumieć zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Solec-Zdrój” uchwalonego Uchwałą Nr II/10/02 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002r.
	Ilekroć w treści części tekstowej użyto pojęcia „obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzenne gminy Solec-Zdrój” należy przez to rozumieć: 
	Podstawa formalno – prawna opracowania „STUDIUM”
	studium sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy /art.9 ust. 3/,
	ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych /art. 9 ust. 4 /;
	studium nie jest aktem prawa miejscowego /art. 9 ust. 5/; 
	zmiana „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin”, następuje w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane /art. 27/.

	Zakres zmiany „STUDIUM”
	Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalonym Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569. 
	Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, uchwalonym Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008.
	a)	ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opublikowanej w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm., 
	dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
	stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
	stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
	stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
	warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony zdrowia;
	zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
	potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
	stanu prawnego gruntów; 
	występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
	występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
	występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;
	występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
	stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadowej;
	zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;

	Wg postanowień zawartych w art. 10 ust. 2 w studium określa się, w szczególności:
	kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
	kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
	obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
	obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
	kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
	obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
	obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
	obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
	obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
	kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
	obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;
	obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
	obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271);
	obszary wymagające przekształceń, rewitalizacji lub rekultywacji;
	granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
	inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.


	b)	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy /Dz. U. nr 118 z dnia 26 maja 2004 r./, którego przepisy stosuje się również do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie objętej zmianą. 
	c)	Przepisów szczególnych mających związek z przedmiotem opracowania, w szczególności postanowienia:
	ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami); 
	ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. „o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” (Dz. U. nr 167, poz. 1399);
	ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);
	ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami);
	ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami);
	ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami);
	ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z dnia 17-09-2003 r.); 
	ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, zmiana Dz. U. Nr 86, poz. 958 z późniejszymi zmianami); 
	ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1994 r. z późniejszymi zmianami);
	ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z 1997 r. z późniejszymi zmianami);
	ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133, poz. 884 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi;
	rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, z dnia 3 grudnia 2004 r. poz. 2573 z późniejszymi zmianami); 

	Pomocniczo: 
	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569; 
	Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008
	Opracowań wykonanych dla potrzeb sporządzania wymienionych planów miejscowych, jak:
	opracowanie ekofizjograficzne sporządzone dla obszaru gminy Solec-Zdrój w 2006 r. przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach; 
	prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój, sporządzona w 2007 r. przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach;
	 prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, sporządzona w 2004 r. przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach;

	Operat uzdrowiskowy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. „o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” przez Fundację „Uzdrowiska”, ul. Szolc-Rogozińskiego 5/26, 02-777 Warszawa. 
	Uchwała nr XXXVII-122-09 Rady Gminy Solec- Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie statutu uzdrowiska Solec-Zdrój,
	Materiały nadesłane przez Instytucje i Organy właściwe w sprawach opiniowania i uzgadniana zawarte w dokumentacji planistycznej „Studium”.

	Uwzględniając uwarunkowania wynikające z przytoczonego wyżej stanu prawnego „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój” obejmuje obszar Gminy w jej granicach administracyjnych i dotyczy:
	jednostkowych zmian w poszczególnych sołectwach, mających na celu wyznaczenie pod zabudowę jednorodzinną, zagrodową, usługową, rekreację indywidualną, nieruchomości gruntowych objętych indywidualnymi wnioskami ich prawnych właścicieli, które nie mogły być uwzględnione na wnioskowane cele na etapie sporządzania w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Solec-Zdrój i pozostałej części gminy z uwagi na ich niezgodność z ustaleniami obowiązującego studium, a także ponowione w wyniku ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany „ Studium”; 
	wyznaczenia w miejscowości gminnej Solec-Zdrój w granicach obszaru ograniczonego od północy pasem drogi o kategorii gminnej na kierunku Solec-Zdrój -Włosnowice, od wschodu i południa granicą administracyjną sołectwa Solec-Zdrój, od zachodu granicą przebiegu strefy uzdrowiskowej „B”, dodatkowych terenów pod:
	zabudowę uzdrowiskową, w której prowadzona będzie zorganizowana działalność polegająca na świadczeniu opieki zdrowotnej przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.);
	zabudowę hotelową i pensjonatową służącą do zamieszkania zbiorowego na okresowy pobyt ludzi poza stałym miejscem zamieszkania z wyposażeniem i zakresem świadczonych usług w tym gastronomicznych sprecyzowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U.06.22.169); 
	zabudowę usługową związaną z funkcjonowaniem uzdrowiska;
	urządzenia sportowo-rekreacyjne, służące lecznictwu uzdrowiskowemu; 

	aktualizacji przebiegu granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Solcu –Zdroju Uchwały nr XXXVII-122-09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie statutu uzdrowiska  - Zdrój, która określa odmienny przebieg jej granic w stosunku do wyznaczonego w tymczasowym statucie uzdrowiska, obowiązującego w czasie uchwalania „Studium” podlegającego zmianie;
	wprowadzenie korekt wynikających z ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. oraz „programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, w zakresie docelowych parametrów drogi krajowej nr 79, drogi powiatowej nr 0103 T, drogi powiatowej nr 0091T łączącej gminę Solec-Zdrój z drogą wojewódzką nr 973; 
	korekty zapisów ustaleń tekstowych w zakresie mającym na celu dostosowanie ich treści do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych, przytoczonych wyżej.

	Zmiana „studium” posiada ujednoliconą formę rysunku i tekstu, które stanowią załącznik do uchwały o jego uchwaleniu.
	generalnej polityki strukturalno-przestrzennej gminy Solec-Zdrój; 
	generalnych kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
	zasad ochrony środowiska i jego zasobów ochrony przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków;
	kierunków i zasad kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

	Ustalenia „Studium” w/w zakresie uszczegółowione ustaleniami obowiązujących na obszarze gminy Solec-Zdrój planów miejscowych, „planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” oraz „programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, jako uwarunkowania mające wpływ na kierunki zagospodarowania gminy zostały przyjęte do ustaleń zarówno części tekstowej i graficznej „Studium”,

	Tok opracowania „STUDIUM”
	Części składowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój:
	 - stanowiące załączniki do uchwały Rady Gminy Solec-Zdrój w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium”: 
	1)	TEKSTOWA w formie zeszytu A4 - zawierająca ustalenia określające:
	Uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
	ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
	wpływ uwarunkowań na ustalenia kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój; 
	uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium, odnosząca się do obszarów poszczególnych sołectw.

	2)	GRAFICZNA, obejmująca 2 rysunki sporządzone na kopii mapy pochodzącej z zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju w skali 1:10 000 zawierająca ustalenia określające: 
	uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
	kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
	rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w wyniku wyłożenia „studium” do wglądu publicznego.


	– niepodlegające uchwaleniu: 
	prognoza oddziaływania ustaleń „Studium” na środowisko - sporządzona zgodnie z wymogami art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmująca zakres i stopień szczegółowości uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie RDOŚ-26-WPN.II-7041-73/09/mo z dnia 2009.03.24.oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Kielcach w piśmie SE.V-4412/23/GK/09 z dnia 06.04.2009 r.;
	pisemne uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, 
	pisemne podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego „Studium” w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
	ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
	opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
	zgłoszone uwagi i wnioski;
	propozycje dotyczące metod i częstotliwości prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień „Studium” 
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	 szeroki rozwój agroturystyki;
	rozwój rolnictwa ekologicznego;
	budowa i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej w szczególności pełnej gazyfikacji i kanalizacji;
	zwiększenie retencji wody oraz lesistości; 
	ochrona krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem architektury regionalnej; 
	rozbudowa i modernizacja sieci drogowej, gwarantującej dobrą obsługę komunikacyjną tego rejonu i powiązania z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.

	Układ przestrzenny zabudowy i jej zasoby,
	wartości uzdrowiskowe gminy;
	wiejskie obszary osiedleńcze z zasobami dziedzictwa kulturowego;
	obszary o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych;
	kompleksy leśne i rolne;
	sieć komunikacji drogowej;
	sieć infrastruktury technicznej.

	Charakterystyka gospodarcza. 
	rolnictwo;
	budownictwo;
	handel i usługi;
	produkcja i sprzedaż maszyn rolniczych.
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „Demarol” (produkcja maszyn rolniczych),
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „Dziekan” (produkcja maszyn rolniczych),
	Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju,
	Urząd Gminy w Solcu-Zdroju,
	Urząd Pocztowy w Solcu-Zdroju,
	ESKULAP Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Solcu-Zdroju,
	Apteki w Solcu - Zdroju,
	Uzdrowisko NZOZ Solec-Zdrój Sp. zo.o.
	P. W. „Prima” Wytwórnia napojów owocowych w Zborowie,
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach,
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Świniarach,
	Dom Pomocy Społecznej w Zborowie i Świniarach,
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „VITAL POL” w Świniarach. 
	NZOZ Malinowy Zdrój w Solcu- Zdroju, 
	Ośrodek Zdrowia,
	Lecznica zwierząt,
	Szkoły podstawowe w miejscowościach Solec-Zdrój, Kików, Wełnin i Zborów,
	Gimnazjum w Solcu-Zdroju,
	Przedszkole samorządowe w Solcu-Zdroju,
	Biblioteka publiczna /26960 woluminów/,
	Gminne Centrum Kultury.


	Sieć drogowa.
	Miejscowość i nazwa drogi
	23,38 km – 27,30 % - drogi o nawierzchni bitumicznej,
	25,39 km – 29,64 % - drogi o nawierzchni tłuczonej,
	36,88 km – 43,06 % - drogi o nawierzchni gruntowej.
	Zagórzany – Stadnina
	Od drogi powiatowej nr 0097 T Solec-Zdrój – Zagórzany – Ostrowce do dr powiatowej nr 0097 T Solec-Zdrój – Zagórzany – Ostrowce


	Infrastruktura turystyczna.	
	szlak zielony Grochowiska – Wiślica, 
	szlak czerwony	Busko - Zdrój – Solec-Zdrój, 
	„Międzygminne Biegi Uliczne o Puchar Wójta Gminy”,
	„Soleckie Lato nad Zalewem”,
	„Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy”.



	Uwarunkowania wynikające z stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569, 
	Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój uchwalony Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008

	Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
	3.1.	Charakterystyka warunków ekofizjograficznych i walorów klimatycznych.
	3.2.	Budowa geologiczna i zasoby surowców mineralnych.
	Skotniki — złoże wapieni jurajskich i kredowych, zlokalizowane na granicy z gm. Busko Zdrój, udokumentowano zasoby 4810,7 tys. ton (1981 r.), do produkcji kruszywa drogowego, złoże było eksploatowane, obecnie nie prowadzi się wydobycia;
	Kików — złoże wapieni trzeciorzędowych, zasoby szacunkowe 2000 tys. ton (1981 r.), surowiec przydatny do produkcji kamienia łamanego i bloków;
	Kików 1 — złoże piasku, udostępnione do eksploatacji;
	Piestrzec 1 — złoże wapieni trzeciorzędowych, zasobów nie liczono, surowiec do produkcji kamienia łamanego, niegdyś eksploatowane dorywczo, obecnie nieużytkowane. 
	Surowce ilaste — ich zasoby są znaczne, ze względu na szerokie rozprzestrzenienie iłów krakowieckich, zwłaszcza w centralnej części gminy. Dokumentacje geologiczne opracowano dla złóż Zielonki i i Zielonki II. Dla złoża Włosnowice określono zasoby szacunkowe.
	Zielonki I — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych, udokumentowane zasoby w kat. A+B+C1 5469 tys. ton, przydatne do produkcji cegły dziurawki, złoże było eksploatowane, obecnie nie prowadzi się wydobycia, zasoby wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą 2717 tys. ton;
	Zielonki II — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych o udokumentowanych zasobach w kat. C2 7352 m3, surowiec do produkcji wyrobów drążonych, grubościennych i cienkościennych, złoże nie było eksploatowane;
	Włosnowice — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych, dla którego sporządzono opinię geologiczną (1974 r.) określając zasoby szacunkowe 45 tys. m3, występujące tu iły są dobrym surowcem do produkcji cegły pełnej.
	Piaski — na terenie gminy występują piaski czwartorzędowe pochodzenia rzecznego, lodowcowego, eolicznego, piaski tarasów akumulacyjnych rzek oraz w okolicach Włosnowic, niewielka wkładka piasków trzeciorzędowych w iłach.
	Piaski eoliczne — występują rozległymi płatami w postaci piasków przewianych i wydm w okolicach Piestrzca, Zborowa, Żukowa, Piasku Małego, Strażnika, Zagajowa i Wełnina, gdzie jest największa ilość małych odkrywek. Udokumentowane zasoby surowca złoże Kików określono na 450,2 tys. ton (1988 r.) jako przydatne na kruszywo budowlane do zapraw i betonów oraz jako drobne kruszywo drogowe. Złoże zostało udostępnione do eksploatacji. 
	Piaski pochodzenia lodowcowego — były wydobywane dla potrzeb miejscowej ludności w odkrywkach w rejonie miejscowości: Sułkowice, Kamienna Góra, Zborów i Strażnik. Charakteryzują się słabym wysortowaniem i niewielką miąższością. Nie ma opracowań geologicznych dokumentujących zasoby tego surowca.
	Piaski rzeczne tarasów akumulacyjnych — zalegają w dolinach cieków. Największe obszarowo płaty występują na południu gminy, w rejonie Wełnina i Zielonek. Dla złoża Wełnin przeprowadzono badania mające określić przydatność surowca do schudzania iłów. Surowiec, we fragmencie badanego obszaru, pole W-I, znajdującego się już poza granicami gminy Solec, wykazuje dobrą jakość. Zasoby szacunkowe dla pola W-I wynoszą 116 tys. ton. Pole W-II, ze względu na zawodnienie i słabsze parametry jakościowe, uznano za negatywne.
	Torfy — były wykorzystywane lokalnie jako materiał opałowy. Wydobywano je w pobliżu miejscowości Błonie. Od dawna nie są wykorzystywane. Występują w dolinach cieków w okolicach miejscowości: Zagajów, Żuków, Wełnin-Świniary, Piestrzec i Trzebica.
	Wody mineralne — to najcenniejszy i obecnie jedyny surowiec mineralny eksploatowany w gminie. Występują 2 zasadnicze ich typy: chlorkowo-siarczanowo-sodowe i chlorkowo-sodowe. Są one również bromkowe, jodkowe i siarczanowe. Dla uzdrowiska eksploatowane jest złoże Solec-Zdrój. Zasoby na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 0,96 m3/h. Woda pobierana jest z 3 ujęć: Szyb Solecki”, Solec 2 Karol” i „Solec 2B”. w 2003 r. Teren górniczy „Solec” został ustanowiony koncesją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Nr 42/92 z dnia 27.10. 1992 r. na rzecz Uzdrowisko Solec-Zdrój udzielająca pozwolenia na eksploatacje wód leczniczych na okres 20 lat. Złoże — Wełnin, zostało udokumentowano o zasobach 3,0 m3/h i jest eksploatowane).

	3.3.	Wody podziemne.
	poziom wód czwartorzędowych — występuje w piaszczystych tarasach akumulacyjnych doliny Wisły i Kanału Strumień. Posiada miąższość 5–10 m i płytkie zwierciadło wody (1–2 m). Nie jest izolowany od powierzchni terenu. Ujmowany jest szeregiem studni kopanych. Okresowo zanika. Mała wodonośność spowodowana jest niewielką miąższością tych osadów. Nie ma znaczenia dla zaopatrzenia w wodę;
	poziom wód trzeciorzędowy — Poziom ten występuje na obszarze Wału Pińczowskiego. Kolektorem są wapienie badenu i margle kredy. Posiada charakter szczelinowy. Wodonośność uzależniona jest od wielkości szczelin oraz przebiegu strefy spękań. Jest to główny poziom wód w gminie, na którym oparte jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców;
	poziom kredowy — Poziom ten to źródło zaopatrzenia w wodę mineralną. Charakteryzuje się zróżnicowaną głębokością występowania oraz zmienną wydajnością. Kolektor tworzą osady podścielające gipsy, margle, piaskowce i kredy oraz wapienie jurajskie.
	poziom jurajski — Poziom ten jest słabo rozpoznany. Prawdopodobnie są to wody reliktowe (chlorkowo- sodowe, jodkowe i bromkowe).

	3.4.	Wody mineralne.
	3.5.	Ocena środowiska fauny i flory.
	3.6.	Warunki glebowe. 
	3.7.	Warunki wodne.
	3.8.	Funkcjonowanie i ochrona przyrody. 
	teren Szanieckiego Parku Krajobrazowego, działającego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 77/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1938), które zostało zmienione rozporządzeniem Nr 7/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 42, poz. 619) - obowiązują przepisy szczególne odnoszące się do ochrony przyrody, w tym ustanawiających park krajobrazowy; 
	teren Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (położonego na terenie otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego) - działającego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 85/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1946), które zostało zmienione rozporządzeniem Nr 15/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42. poz. 627). - obowiązują przepisy szczególne odnoszące się do ochrony przyrody, w tym ustanawiających obszary chronionego krajobrazu; 
	teren Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - działającego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1950), które zostało zmienione rozporządzeniem Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42, poz. 629) - obowiązują przepisy szczególne odnoszące się do ochrony przyrody, w tym ustanawiających obszary chronionego krajobrazu; 
	ujęcia wód leczniczych o bardzo dobrych właściwościach;
	lasy ochronne;
	użytki ekologiczne:
	„Wąwóz Kikowski”„ w miejscowości Kików, nr w rejestrze regionalnego konserwatora przyrody U-040,
	„Śródleśna Łąka” – w miejscowości Wełnin nr rej. U-025.,

	pomniki przyrody, do których zalicza się: 
	Głaz narzutowy w miejscowości Chinków nr w rejestrze 228i, objęty ochroną na mocy zarządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody;
	Zespół jaskiń krasowych w miejscowości Kików nr w rej. 736, objęty ochroną na mocy uchwały Nr XXVII/141/2001Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie objęcia ochroną pomnika przyrody nieożywionej zespołu jaskiń krasowych na terenie gminy Solec-Zdrój.

	projektowany rezerwat przyrody Zagaję Kikowskie, znajdujący się w granicach SzPK (fragment doliny wypełnionej piaskami o długości około 300 m, znajdującej się na zachód od Zagajów Kikowskich);
	proponowany rezerwat Kików Kamienna Góra, rezerwat florystyczny o powierzchni 7,85 ha, południowe zbocze wzgórza wapiennego z licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich;
	proponowane stanowisko dokumentacyjne - kamieniołom wapieni litodamniowych i organodefrytycznych w Kikowie. Nieczynny kamieniołom stokowy o dł. 60 m. Znajdują się tam wapienie litodamniowe, od masywnych, gruboławicowych do płytowych, struktury sedymentacyjne, skamieniałości i procesy wietrzeniowe. Liczne zbiorowiska roślinności
kserotermicznej;
	proponowany obszar szczególnej ochrony rzeźby i krajobrazu, znajdujący się w granicach SzPK i otulinie w pobliżu wsi Sułkowice i Kików;
	granice podstrefy Ib - obszary wymagające wzmożonej kontroli ochrony istniejącego układu stref ekologicznych.

	3.9.	Strefy ochrony uzdrowiskowej.
	Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.
	Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej.
	Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej.

	3.10.	Zagrożenia w funkcjonowaniu środowiska.
	odprowadzanie ścieków bez oczyszczania do wód i gruntów, szczególnie z uwagi na zwodociągowanie obszaru gminy / nieszczelne szamba/;
	stosowanie środków chemicznych do zwalczania szkodników w lasach i na gruntach rolnych;
	stosowanie w uprawach nawozów mineralnych;
	zanieczyszczenia pasów terenów wzdłuż tras komunikacyjnych substancjami ropopochodnymi.


	Uwarunkowania wynikające z stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
	SOLEC-ZDRÓJ
	1. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja: 
	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, bud. gospod. mur. ok.1920 r.
	7. Cmentarz parafialny.
	8. Dom nr 3 ul. Kościuszki, mur. ok. 1930 r. 
	9. Dom nr 41 ul. Kościuszki, drewn. ok. 1920 r.
	10. Willa nr 5 ul. 1 Maja, mur. lata 20-te XX w.
	11. Dom nr 9 ul. 1 Maja, mur. ok. 1920 r.
	12. Dom nr 11 ul. 1 Maja, drewn. ok. 1920 r.
	13. Dom nr 3 ul. Partyzantów, mur. lata 30-te XX w.

	ŚWINIARY
	14. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Stanisława bpa:
	a) kościół drewn. II poł. XVII w. nr rej.: 404 z 15.01.1957 oraz 150 z 23.06.1967,
	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. nr rej.: 404 z 15.01.1957 oraz 150 z 23.06.1967,
	f) plebania, mur. 1890 r.,

	15. Dom nr 121, drewn. ok. 1920 r.
	16. Cmentarz parafialny, nr rej.: 1178 z 01.06.1993.

	WEŁNIN		
	17. Dom nr 36, drewn. pocz. XX w.
	18. Dom nr 37, mur.-drewn. ok. 1930 r.
	19. Dom nr 47, drewn. ok. 1900 r.
	20. Dom nr 54, drewn. pocz. XX w.
	21. Dom nr 60, drewn. ok. 1930 r.

	SUŁKOWICE 	
	22. Dom nr 32, mur.-drewn. ok. 1910 r.

	KIKÓW
	23. Dwór, mur. XIX w.

	ZAGÓRZANY
	24. Park dworski i poł. XIX w.

	ZBORÓW	
	25. Zespół pałacowy nr rej.: 139 z 22.06.1967:
	pałac, mur. XVI/XVII w. przebud. 1803 r., rozbud. XIX/XX pałac, nr rej.: 224 z 2.10.1956,
	spichlerz, mur. XVIII/XIX w. nr rej.: 795 z 02.1958,
	gorzelnia, mur. XVIII w. nr rej.: 796 z 8.02.1958,
	ogrodzenie, mur. pocz. XIX w.,
	park krajobrazowy, poł. XIX w.,
	mur ze strzelnicami,
	brama na dziedziniec gospodarczy,


	ŻUKÓW		
	26. Zagroda nr 54:
	a)	dom z częścią gospodarczą, drewn. 1870 r.
	b)	stodoła, drewn. ok. 1910 r.

	27. Zagroda nr 55:
	a)	dom, mur. ok. 1915 r.
	b)	stodoła, drewn. ok. 1920 r.
	c)	ogrodzenie, mur. pocz. XIX w.
	d)	park krajobrazowy, poł. XIX w.


	W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują następujące ustalenia:
	wprowadza się zasadę kompleksowej ochrony wartości kulturowych, uwzględniającą wartości historyczne, architektoniczne i krajobrazowe;
	w procesie inwestycyjnym obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich;
	obowiązek powiadomienia ŚWKZ przez właściciela zabytku o jego uszkodzeniu, zniszczeniu o jakimkolwiek zagrożeniu oraz o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku.

	Chinków:
	Figura Matki Boskiej, (w środku wsi) pochodząca z 1904 roku;
	Krzyż przy drodze Chinków – Zagorzany, pochodzący z 1945 roku;
	Kapliczka drewniana z 1980 roku, przy drodze Strażnik – Chinków;
	Kapliczka drewniana;

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

	Kolonia Zagajów:
	Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus – na działce obok P. Maturlaka;

	Ludwinów:
	Figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia;
	Figura Jezusa z 2000 roku;

	Magierów:
	Przedwojenny krzyż z Jezusem Ukrzyżowanym; 

	Piasek Mały:
	Figura Jezusa Frasobliwego, pochodząca z 1889 roku, stojąca na polu należącym do P. Kardynalskiego;
	Figura Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia z 1948 roku, na skrzyżowaniu, 
	Figura św. Andrzeja Boboli z 1884 roku;
	Kamienna okrągła figura z krzyżem – zbudowana w 1884 roku, znajduje się na pograniczu Sułkowic, Kikowa i Piasku Małego;
	Krzyż z 1914 roku stojący w lesie należącym do P. Maja;
	Krzyż z podnóżem z rzeźbionego kamienia, pochodzący z 1884 roku, stojący przy drodze Piasek – Sułkowice;

	Piestrzec:
	Figura z 1655 roku (postawiona przez Szwedów), tereny P. Mazura;
	Figura z 1961 roku;
	Figura Jezusa Frasobliwego z czterema Ewangelistami, pochodząca 
z 1689 r.;
	Figura z 1932 roku przedstawiająca Jezusa z Otwartym Sercem, teren należący do P. Janusa;
	Figura przedstawiająca Jezusa, w cokole figury czterech świętych, wybudowana za wsią w 1940 roku;
	Krzyż z 1907 roku;
	Krzyż z 1961 roku;

	Solec-Zdrój:
	Matka Boska Niepokalanego Poczęcia – figura z 1904 roku, stojąca obok kościoła;
	Figura Matki Boskiej z 1920 roku, stojąca przy ul. Kościuszki;
	Figura znajdująca się w parku;

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

	Świniary:
	Figura Matki Boskiej Różańcowej i św. Dominika z 1604 roku;
	Figura Miłosierdzia Bożego z 2000 roku;
	Figura Chrystusa Króla z 2000 roku;
	Figura Marii Niepokalanej z 1922 roku;
	Figura Jezusa Strapionego z 1950 roku;
	Krzyż z 1922 roku;
	Krzyż Misyjny z 1930 roku;
	Krzyż Misyjny z 1981 roku;
	Krzyż Misyjny z 1998 roku;

	Wełnin:
	Figura Jezusa Frasobliwego z przełomu wieków XVIII i XIX;
	Figura Jezusa Frasobliwego;
	Figura Matki Boskiej położona obok terenów należących do P. Grabowskiego;
	Figura Matki Boskiej;
	Figura Jezusa Ukrzyżowanego, znajdująca się koło sklepu;

	Włosnowice:
	Krzyż zlokalizowany przy drodze do Świniar;
	Krzyż z 1932 roku, stojący na polu Pana Fortuny;
	Krzyż z 1981 roku, stojący na polu Pana Krupy;
	Krzyż z 1981 roku, stojący przy drodze;
	Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, stojąca na polu P. Walusia;
	Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z 1972 roku, na polu P. Szyca;
	Zagaje Kikowskie
	Figura z 1854 roku przedstawiająca Maryję Bez Grzechu Poczętą;

	Zagajów:
	Figura Matki Boskiej z przełomu XIX i XX wieku, położona niedaleko terenów należących do Pana Kruka;
	Figura św. Jana z połowy XIX wieku, podwórze należące do Pana Kopcia;

	Zagórzany:
	Figura św. Rozalii;
	Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, budowa zlecona przez dziedzica Remiszowskiego;
	Krzyż z figurą Jezusa Ukrzyżowanego;

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

	Włosnowice:
	Kików:
	Figura Jezusa;

	Żuków:
	Figura Jezusa Frasobliwego z 1686 roku;
	Figura Jezusa Frasobliwego z 1950 roku


	Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
	użytki rolne: 85%
	użytki leśne: 8,3%
	Gmina stanowi 8,78% powierzchni powiatu.
	pokrycie zapotrzebowania w wodę dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę;
	wyprzedzającą lub równoległą, w stosunku do nowego zainwestowania rozbudowę sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych standardów w zakresie ilości i jakości wody, z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej;
	wyposażenie nowo projektowanych przewodów wodociągowych w hydranty zewnętrzne, zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
	drogi pożarowe do istniejącej i projektowanej zabudowy muszą spełniać warunki określone w przepisach szczególnych.


	Uwarunkowania wynikające z stanu prawnego gruntów. 
	Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych.
	7.1.	Ujęcia wody i ich strefy ochronne.
	Ujęcie wody „Groczków” położone na północ od miejscowości Zborów, po zachodniej stronie drogi Solec-Zdrój – Stopnica, którego zasoby eksploatacyjne w ilości 22 m3/h zatwierdzone zostały Decyzją Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Ochrony Środowiska w Kielcach znak OS.II.8530/58/90 z dnia 3.09.1990 r.
	Ujęcie wody „Piestrzec” położone we wschodniej części gminy, w miejscowości Piestrzec z zasobami eksploatacyjnymi w ilości 22,0 m3/h zatwierdzonymi Decyzją Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Ochrony Środowiska w Kielcach znak OS.II.8530/34/90 z dnia 15.05.1990 r.
	Ujęcie wody „Kików” położone na północnym stoku Kamiennej Góry, na północ od miejscowości Kików posiadające zasoby eksploatacyjne w ilości 29,0 m3/h zatwierdzone Decyzją Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Ochrony Środowiska w Kielcach znak OS.II.7530/7/97 z dnia 20.02.1997 r. oraz zatwierdzone w/w decyzją strefy ochrony sanitarnej: strefa ochrony bezpośredniej o promieniu r = 8 m, strefa ochrony pośredniej zewnętrza o promieniu r = 68 m oraz strefę ochrony pośredniej zewnętrzną.
	Ujęcie wody „Sułkowice” położone w miejscowości Sułkowice, w północno zachodniej części gminy posiada zasoby eksploatacyjne w ilości 10,0 m3/h, zatwierdzone Decyzją Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Ochrony Środowiska znak OS.I.6210/163/97 z dnia 26.09.1997 r. oraz strefę ochrony sanitarnej bezpośrednią.

	7.2.	Magistralne gazociągi wysokiego ciśnienia.
	7.3.	Obiekty i linie elektroenergetyczne średniego napięcia.
	7.4.	 Obowiązujące zasady wynikające z przepisów odrębnych odnoszących się do lokalizacji cmentarzy.
	Określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy cmentarza:
	W obrębie strefy ochrony sanitarnej od cmentarza obowiązuje zakaz lokalizacji:
	a) zabudowań mieszkalnych, 
	b) zakładów produkujących artykuły żywności, 
	c) zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności, studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

	Odległość od granicy cmentarza ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych, nie może być mniejsza niż 500 m. 


	Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin.
	Skotniki — złoże wapieni jurajskich i kredowych, zlokalizowane na pograniczu z gminą Busko Zdrój. Karta rejestracyjna z 1981r., gdzie udokumentowano zasoby 4810,7 tys. ton do produkcji kruszywa drogowego. Złoże było eksploatowane, obecnie nie prowadzi się wydobycia. Zasoby wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą 4224 tys. ton.;
	Zielonki I — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych, udokumentowane zasoby w 1982 roku w kat. C1 – 5469 tys. ton. Surowiec wykazuje przydatność do produkcji wyrobów drążonych, grubościennych i cienkościennych (z wyjątkiem dachowych). Złoże było eksploatowane, obecnie nie prowadzi się wydobycia. Zasoby wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą 2717 tys. ton.;
	Zielonki II — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych o udokumentowanych zasobach w 1973 r. w kat. C2 – 7352 tys. m3. Surowiec może być wykorzystywany do produkcji wyrobów drążonych, grubościennych i cienkościennych (z wyjątkiem dachowych). Złoże nie było eksploatowane. Zasoby wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą 7352 tys. ton.;
	Kików — złoże, dla którego sporządzono w 1988 r. kartę rejestracyjną, gdzie określono zasoby surowca na 450,2 tys. ton przydatnego jako kruszywo budowlane do zapraw i betonów oraz jako drobne kruszywo drogowe. 
	Kików 1 - złoże piasku udostępnione do eksploatacji.
	Kików — złoże wapieni trzeciorzędowych. Sprawozdanie geologiczne z 1981 r. Zasoby szacunkowe 2000 tys. ton, surowiec przydatny do produkcji kamienia łamanego i bloków;
	Piestrzec 1 — złoże wapieni trzeciorzędowych. Sprawozdanie geologiczne z 1981 r. Zasobów nie liczono. Surowiec przydatny do produkcji kamienia łamanego. Złoże niegdyś eksploatowane dorywczo, obecnie nieużytkowane;
	Włosnowice — złoże iłów krakowieckich, trzeciorzędowych, dla którego sporządzono opinię geologiczną (1974 r.) określając zasoby szacunkowe 45 tys.m3. Występujące tu iły są dobrym surowcem do produkcji cegły pełnej;
	Wełnin — dla tego złoża przeprowadzono badania mające na celu określenie przydatności surowca do schudzania iłów. Piaski we fragmencie badanego obszaru, pole W-I, wykazują dobrą jakość. Zasoby szacunkowe dla pola W-I wynoszą116 tys. ton. Pole W-II, ze względu na prawie całkowite zawodnienie i słabsze parametry jakościowe, uznano za negatywne.

	Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych.
	Solec-Zdrój — złoże o zasobach wg stanu na 31.12.2004r. 0,96 m3/h;
	Ujęcie — Szyb Solecki — głęb. 170 m, zasoby eksploatacyjne Qe = 0,46m3/h przy depresji Se=30m;
	Otwór — Solec 2 Karol — głęb. 121,6 m, zasoby Qe=0.5 m3/h przy depresji Se = 75 m; (ujęcie WZm1 Na rysunku Planu);
	Otwór — Solec 2B (nie ma zatwierdzonych zasobów, jest traktowany jako otwór zastępczy dla Solec 2 Karol) — głęb. 121,3 m.

	Wełnin — odwiert głęb. 170 m. Obudowa ujęcia: Budynek na detektor siarkowodoru oraz wentylację mechaniczną wyciągową, 2 pompy śrubowe. z ujęcia – pompowni (WZm2 na rysunku Planu) wody prowadzone są rurociągiem tłocznym HDPE o przekr. 63/54 do hydroforni zlokalizowanej na terenie sołectwa Solec-Zdrój. Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną (2003 r.), zasoby złoża Wełnin wynoszą 3.0m3/h. Jest to woda do kąpieli leczniczych. Od listopada 2005 r. złoże jest eksploatowane na podstawie — koncesja Nr 11/2003 z dnia 28 października 2003 r. na wydobycie wód leczniczych ze złoża Wełnin wydana przez Ministra Środowiska, która została przeniesiona dnia 14 grudnia 2004 r. na rzecz „Malinowy Zdrój” Sp. z.o.o z siedzibą w Krakowie. Koncesja została wydana na okres 20 lat.

	Uwarunkowania wynikające z stanu systemów komunikacji. 
	Główne uwarunkowania w zakresie kształtowania podstawowego układu komunikacji Gminy wynikają z ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. oraz „programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.
	 Zakładają: 

	 Uwarunkowania wynikające ze stanu infrastruktury technicznej.
	Zaopatrzenia w wodę.
	Odprowadzanie ścieków sanitarnych.
	Odprowadzenie wód opadowych.
	Gazyfikacja.
	Elektroenergetyka.
	Telekomunikacja.
	Gospodarka odpadami.
	zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko;
	zapewniania odzysku odpadów;
	zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów.

	Uwarunkowania wynikające z ponadlokalnych zadań służących realizacji celów publicznych.
	12.1.	Wstępne cele strategiczne rozwoju gminy. 
	Ma to szczególne znaczenie na terenie gminy Solec-Zdrój ze względu na występujące źródła wód lecznicy oraz położenie obszaru gminy w całości w obszarze prawnie chronionym tj. w granicach Solecko – Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (S – POCHK),z w części w granicach Szanieckiego Parku Krajobrazowego, oraz Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (położonego na terenie otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego) oraz proponowanego obszaru ochrony (SOO) siedlisk Natura 2000 – „Ostoja Szaniecko –Solecka”.
	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, integrujące priorytety ekologiczne, społeczne i gospodarcze z ładem przestrzennym,
	miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące cały obszar gminy,
	uchwała Rady Gminy Solec-Zdrój, ustanawiająca statut uzdrowiska,
	poprawę jakości poziomu życia mieszkańców, 
	wykreowanie gminy Solec-Zdrój jako znaczącego ośrodka uzdrowiskowego oraz rozwoju ekologicznego rolnictwa.
	dziedzina społeczno-ekonomiczna;
	zaspakajanie zapotrzebowania na nowe miejsca pracy na terenie gminy;
	wspieranie i pobudzanie aktywności gospodarczej ludności; 
	stworzenie preferencji dla łączenia produkcji rolnej z przetwórstwem rolno- spożywczym;
	wspieranie i rozwijanie budownictwa mieszkaniowego i usługowego; 
	stworzenie zachęt do rozwijania bazy usług turystyki –agroturystyka, w szczególności dla gospodarstw drobnotowarowych;
	dziedzina środowiska przyrodniczego i kulturowego;
	zachowanie istniejących wartości środowiska i ochrona prawna obszarów o wartościach kulturowych i przyrodniczych;
	dbałość o właściwa gospodarkę leśną;
	budowa systemów kanalizacyjnych;
	kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami;
	dziedzina funkcjonalno-przestrzenna;
	realizacja zabudowy na terenach wyznaczonych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na określone cele społeczno-gospodarcze; 
	eliminacja dalszego rozpraszania zabudowy niemającej funkcjonalnego związku z gruntami rolnymi /w rozumieniu przepisów szczególnych/;
	wykształcanie gminnego ośrodka usługowego o znaczeniu ogólno gminnym;
	egzekwowanie form architektoniczno-budowlanych zharmonizowanych z otoczeniem i likwidacja dysonansów architektonicznych w toku przebudowy i modernizacji istniejącej zabudowy;
	dziedzina komunikacji i infrastruktury technicznej; 
	rozbudowa i przebudowa sieci drogowej o kategorii krajowej, powiatowej i gminnej do parametrów wymaganych przepisami szczególnymi;
	zapewnienie warunków do obsługi obszaru Gminy, komunikacją zbiorową, w szczególności poprzez poprawę stanu technicznego dróg i wybudowanie zadaszonych przystanków autobusowych;
	budowa systemów kanalizacyjnych /sanitarnej, deszczowej/; 
	określenie systemu szlaków rowerowych. 


	Wpływ uwarunkowań, na ustalenia kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój. 

	ROZDZIAŁ III.	
	KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOLEC-ZDRÓJ.
	Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów.
	Obszary przeznaczone pod zabudowę a także i wyłączone z zabudowy.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569; 
	Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój uchwalony Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008. 
	obowiązek uwzględniania uwarunkowań wynikających z nakazanych i zakazanych sposobów zabudowy i zagospodarowania przypisanych do poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowych ustanowionych na mocy Uchwala nr.XXXVII-122-09 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie statutu uzdrowiska Solec-Zdrój;

	obowiązek uwzględniania uwarunkowań wynikających z nakazanych i zakazanych sposobów zabudowy i zagospodarowania przypisanych do obszarów prawnie chronionych na mocy przepisów szczególnych;
	ochrona istniejących układów przestrzennych poszczególnych sołectw wraz z tradycyjną zabudową oraz podziałem pól, poprzez kontynuację naturalnych kierunków ich rozwoju;
	ochrona gruntów rolnych o najwyższej przydatności rolniczej, terenów leśnych, istniejących zbiorników i cieków wodnych oraz innych terenów chronionych na podstawie przepisów szczególnych poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy na tych terenach;
	koncentracja projektowanego zainwestowania mieszkaniowego, usługowego, uzdrowiskowego i produkcyjnego.
	nakazanych i zakazanych sposobów użytkowania terenów stosownie do wyznaczonych stref ochrony uzdrowiskowej;
	walorów naturalnego środowiska;
	morfologii terenu;
	wartości geotechnicznych gruntu;
	stanu władania i użytkowania gruntów;
	stanu wyposażenia w elementy infrastruktury technicznej;
	stanu dotychczasowego rozmieszczenia sieci osiedleńczej;
	dostępności komunikacyjnej;
	wymagań ładu przestrzennego.

	Z zabudowy wyeliminowano tereny położone:
	w obniżeniach terenowych, charakteryzujące się trwale bądź okresowo nadmiernym uwilgotnieniem. Wskaźnikiem tego typu zagrożeń jest przynależność ich do kompleksów stałych użytków zielonych, zbożowo-pastewnych lub bagiennych. Są to w przeważającej części tereny położone w dolinie rzek oraz wzdłuż cieków wodnych;
	Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 9 ust. 2 pkt. 1a ustawy – Prawo wodne, zabrania się niszczenia i uszkadzania urządzeń wodnych
	tereny zalewowe określone rozporządzenie Nr11/92 Wojewody Kieleckiego z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie określenia nieobwałowanych obszarów na niebezpieczeństwo powodzi /Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 18 z 31 grudnia 1992 r./, uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszaru Solec-Zdrój;
	tereny lasów i grunty rolne predysponowane do zalesienia;
	grunty rolne o dużej przydatności produkcyjnej tj. stanowiące użytki rolne w klasach bonitacyjnych od I - III z wyjątkiem obiektów mających z nimi funkcjonalny związek, a także obiektów niepowodujących ich wyłączenia z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy - o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
	tereny z zakazem zabudowy wynikającym z postanowień przepisów szczególnych odnoszących się do:
	stref uzdrowiskowych,
	terenów prawnie chronionych,
	stref ochrony ujęć wodnych, 
	złóż surowców mineralnych,
	granic obszaru górniczego i terenów górniczych,
	terenów w zasięgu stref technicznych i obszarów ograniczonego użytkowa.



	Formy użytkowania terenów. 
	MW	-	tereny zabudowy wielorodzinnej w rozumieniu przepisów szczególnych, z dopuszczeniem usług publicznych i komercyjnych w obiektach wolnostojących lub wbudowanych w partery budynków mieszkalnych, o różnym charakterze lecz niezaliczonych do mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z obiektami i urządzeniami mającymi związek funkcjonalny z podstawmy przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych. 
	MN	-	tereny zabudowy jednorodzinnej w rozumieniu przepisów szczególnych z dopuszczeniem usług publicznych i komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych, w obiektach wolnostojących lub wbudowanych w partery budynków mieszkalnych o różnym charakterze, lecz niezaliczonych do mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z obiektami i urządzeniami mającymi związek funkcjonalny z podstawmy przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych. 
	MP	-	 tereny zabudowy pensjonatowej przewidziane pod pojedyncze budynki lub zespół budynków służących do zamieszkania zbiorowego na okresowy pobytu ludzi poza stałym miejscem zamieszkania oraz obsłudze pacjenta lub turysty w zakresie hotelarstwa z wyposażeniem i zakresem świadczonych usług w tym gastronomicznych sprecyzowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U.06.22.169) z dopuszczeniem mieszkania, wraz z obiektami i urządzeniami mającymi związek funkcjonalny z podstawmy przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych. 
	RM	- 	tereny zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów szczególnych z dopuszczeniem usług publicznych i komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych w tym także służących produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, w obiektach wolnostojących lub wbudowanych w partery budynków mieszkalnych o różnym charakterze lecz nie zaliczonych do mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z obiektami i urządzeniami mającymi związek funkcjonalny z podstawmy przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych.	
	RM, MN -	tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w rozumieniu przepisów szczególnych z dopuszczeniem usług publicznych i komercyjnych oraz obiektów produkcyjnych w tym także służących produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, w obiektach wolnostojących lub wbudowanych w partery budynków mieszkalnych o różnym charakterze lecz nie zaliczonych do mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z obiektami i urządzeniami mającymi związek funkcjonalny z podstawowym przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych. 
	U	-	 tereny zabudowy usługowej publicznej i komercyjnej, wyodrębnione strukturalnie, przewidziane do realizacji:
	budynków użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przeznaczonych do wykonywana działalności usługowej w sposób zorganizowany i ciągły służącej obsłudze pacjenta lub turysty, a niewytwarzającej bezpośrednio, metodami przemysłowymi dóbr materialnych, w tym restauracje i kawiarnie z wykluczeniem w strefie uzdrowiskowej „A” - działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającym ciszę nocną, w godz. 2200 –600 niezaliczonej do mogącej znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z obiektami i urządzeniami mającymi związek funkcjonalny z podstawmy przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych;
	budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych niezaliczonej do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, wraz z obiektami i urządzeniami mającymi związek funkcjonalny z podstawmy przeznaczeniem oraz zielenią o udziale procentowym przypisanym dla poszczególnych stref uzdrowiskowych. 


	Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
	drogi publiczne – ulice w wyznaczonych liniach rozgraniczających, na terenie zabudowanym;
	tereny usług publicznych;
	tereny usług sportu, rekreacji i turystyki;
	tereny lasów; 
	tereny zieleni urządzone np. parki oraz zieleń towarzysząca obiektom usługowym, udostępniona do użytku publicznego przez jego prawnego właściciela,/parki/;
	tereny dziedzictwa kulturowego objęte formami ochrony prawnej;
	tereny cmentarzy;
	tereny kultu religijnego.
	obowiązek zapewnienia dostępności i obsługi komunikacyjnej oraz niezbędnej ilości miejsc parkingowych, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych);
	obowiązek uwzględnienia w kształtowaniu przestrzeni publicznej małej architektury, w szczególności: ławek, koszy na śmieci, gazonów, lamp oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, wiat przystankowych, oznakowania: tras i ścieżek rowerowych, punktów widokowych oraz obiektów zabytkowych, jako harmonijnie powiązanej z otaczającą zabudową i wpisanej w istniejące zagospodarowanie terenu;
	dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, parterowych o powierzchni max. 20 m2 o architekturze i formie zharmonizowanej z otoczeniem;
	nakazuje się realizację zieleni towarzyszącej, w szczególności przy lokalizacji miejsc postojowych;
	na terenach zabudowanych, za ogrodzeniem, dopuszcza się lokalizację płaskich nośników reklamowych o powierzchni max. 4 m2 z zachowaniem odstępów co najmniej 200 m od siebie, w oparciu o własną konstrukcję, usytuowanych prostopadle lub równolegle do drogi, dół tablicy powinien być zlokalizowany na wysokości 2 m licząc od poziomu terenu, nie dotyczy to reklam Gminy i Miejscowości. 


	Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
	Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o osuwania się mas ziemnych,
	zakaz wprowadzania nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi;
	dopuszcza się remont, rozbudowę, przebudowę, nadbudowę, istniejących obiektów. Nie uznaje się za istniejące obiekty zrealizowane samowolnie i nie posiadające stosownej decyzji zezwalającej na ich użytkowanie;
	zakaz lokalizacji składowisk odpadów;
	nakaz utrzymania w dobrym stanie technicznym istniejących dróg zapewniających szybką ewakuację ludności.
	zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych. Ewentualna ich zabudowa może nastąpić po wykonanie badań geotechnicznych gruntu;
	nakaz nasadzenia zieleni w celu stabilizacji skarp i zboczy, które zostały wyłączone z zabudowy.



	Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów;
	a)	udział procentowy terenów zielonych w powierzchni działki, wynoszący:
	min. 75 % dla działki położonej w strefie „A” ochrony uzdrowiska;
	min. 55 % dla działki położonej w strefie „B” ochrony uzdrowiska;
	min. 45 % dla działki położonej w strefie „C” ochrony uzdrowiska;

	b)	powierzchnię nowo wydzielanych działek w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej wynoszącą: 
	strefa „A” ochrony uzdrowiskowej - min.0,20 ha
	strefa „B” ochrony uzdrowiskowej - min 0,15 ha
	strefa „C” ochrony uzdrowiskowej: 
	zabudowa pensjonatowa - min. 0,40 ha,
	zabudowa siedliskowa - min.0,15 ha,
	zabudowa jednorodzinna - 0,09 ha,
	zabudowa bliźniacza - 0,07 ha,
	zabudowa rekreacyjna - 0,10 ha.



	c)	szerokości frontowej części działek wydzielanych w wyniku dokonywania podziału nieruchomości gruntowych wynoszącą:
	min. 30, 0 m, pod zabudowę zagrodowa, jednorodzinną, pensjonatową, usługową w strefie uzdrowiskowej „A” i „B”;
	min. 25, 0 m, pod zabudowę zagrodową, jednorodzinną, pensjonatową, usługową w strefie uzdrowiskowej „C” 
	min. 50,0 m pod zabudowę uzdrowiskową w strefie uzdrowiskowej „A” i min. 30, 0 m w strefie uzdrowiskowej „B”, „C”; 

	cechy zabudowy w zakresie gabarytów i formy architektonicznej:
	wysokość zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i pensjonatowej do 3 kondygnacji, przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu. W zabudowie zagrodowej dopuszcza się 3 kondygnacje dla zabudowy mieszkalnej istniejącej, jeżeli powstaje w wyniku przebudowy poddasza nieużytkowego;
	wysokość zabudowy uzdrowiskowej do 4 kondygnacji, przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu;
	wysokość zabudowy usługowej do 3 kondygnacji, przy czym ostatnia kondygnacja w poddaszu;
	maksymalna powierzchnia lokalu usługowego wbudowanego w parter budynku o funkcji mieszkalnej nie może przekraczać 50 % całkowitej powierzchni obiektu. 
	poziom podłogi parteru nie więcej niż 1,0 m. od naturalnego poziomu terenu. Przekroczenie w/w wysokości może wynikać ze zróżnicowanego, naturalnego ukształtowania terenu, bądź w przypadku sytuowania pomieszczenia garażowego w piwnicy budynku, wymagającego wjazdu poniżej poziomu terenu;
	wysokość budynku gospodarczego i garażowego, inwentarskiego, garażowego – jednej kondygnacji, 
	dachy dwu i wielospadowe z możliwością stosowania naczółków, przyczółków, lukarn, wolich oczek, okien połaciowych o nachyleniu połaci do 450. 
	Dopuszcza się inne formy zwieńczenia budynków w tym dachy płaskie, jeżeli uzasadnia to gabaryt i funkcja obiektu /produkcyjna, magazynowa, składowa/, a także zindywidualizowane cechy zabudowy, bądź konieczność uwzględnienia uwarunkowań konserwatorskich, jak też w przypadkach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu, w celu harmonijnego i zgodnego z przepisami szczególnymi nawiązania projektowanego zakresu inwestycyjnego do istniejących cech zabudowy;
	zakazu realizacji obiektów z dachem asymetrycznym, pulpitowym i uskokowym; 
	zaleca się stosować: naturalne materiały budowlane charakterystyczne dla lokalnego budownictwa, stonowaną kolorystykę elewacji oraz pokrycie dachowe w postaci: dachówki, bądź innych materiałów ją imitujących, a także gontu, strzechy, w kolorach niekontrastujących z tłem krajobrazowym. Zabrania się stosowania materiałów typu eternit, papa na lepiku oraz okładzin z materiałów sztucznych typu siding.

	obowiązek zachowania na terenach nowej, bądź przebudowywanej, rozbudowywanej, nadbudowywanej, odbudowywanej, zabudowy — nieprzekraczalnej linii zabudowy, liczonej od krawędzi jezdni:

	Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
	 Szanieckiego Parku Krajobrazowego, działającego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 77/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1938), które zostało zmienione rozporządzeniem Nr 7/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 42, poz. 619). 
	Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (położonego na terenie otuliny Szanieckiego Parku Krajobrazowego) - działającego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 85/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1946), które zostało zmienione rozporządzeniem Nr 15/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42. poz. 627.
	 Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - działającego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 1950), które zostało zmienione rozporządzeniem Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42, poz. 629). 
	Na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego obowiązują następujące szczególne cele ochrony:
	1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny;
	2) zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu i rzeźby lessowej;
	3) racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin;
	4) zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno-błotnych;
	5) zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
	6) zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych, torfowisk i solnisk śródlądowych;
	7) zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także miejsc pamięci narodowej;
	8) preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu;
	9) zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych;
	10) zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych;
	11) ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz.

	Na obszarze Szanieckiego Parku Krajobrazowego obowiązują następujące zakazy:
	realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami);
	Zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.
	umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;
	likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
	dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
	likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
	wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
	prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową.

	W granicach Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują przepisy szczególne odnoszące się do ochrony przyrody, w tym ustanawiających obszary chronionego krajobrazu. 
	Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów:
	1) ochrona dużych kompleksów leśnych dla zachowania różnorodności biologicznej lasu;
	2) szczególna ochrona ekosystemów i wyjątkowo cennych krajobrazów;
	3) zachowanie naturalnych stanowisk roślinności kserotermicznej i halofitowej;
	4) zachowanie naturalnych fragmentów obszarów wodnych i wodno-błotnych;
	5) zachowanie tworów i składników przyrody nieożywionej.

	Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązują następujące zakazy:
	zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
	likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
	dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
	likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
	Na obszarach:
	1) występowania muraw kserotermicznych,
	2) proponowanych rezerwatów przyrody: Zagaje Kikowskie (fragment doliny), Kików-Kamienna Góra (florystyczny),
	3) proponowanego stanowiska dokumentacyjnego,
	-	 obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy. 

	W odniesieniu do istniejącego pomnika przyrody nieożywionej —„Głaz narzutowy” we wsi Chinków, nr rej. 228 wprowadza się zakaz:
	niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
	zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;
	umieszczania tablic reklamowych.

	 W odniesieniu do istniejącego pomnika przyrody nieożywionej — „Zespołu jaskiń krasowych” we wsi Kików nr w rej. 736, wprowadza się zakaz:
	niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
	wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
	uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
	wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
	zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;
	dokonywania zmian stosunków wodnych na gruncie;
	wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych.

	W odniesieniu do istniejącego użytku ekologicznego — „Wąwóz Kikowski” na terenie sołectwa Kików wprowadza się zakaz:
	niszczenia, uszkodzenia lub przekształcenia obiektu;
	wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
	uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
	wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
	zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;
	dokonywania zmian stosunków wodnych na gruncie;
	wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia gruntów rolnych.

	W odniesieniu do istniejącego użytku ekologicznego – „Łąka śródleśna” w Wełninie wprowadza się zakazy:
	niszczenia, uszkodzenia lub przekształcenia obiektu;
	wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
	uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
	wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości;
	zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;
	dokonywania zmian stosunków wodnych na gruncie;
	wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia gruntów rolnych.

	 Określone zakazy dotyczą:
	prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
	realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody;
	zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa;
	likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.



	W skład obszaru uzdrowiska Solec-Zdrój wchodzą 3 strefy ochrony uzdrowiskowej „A”, „B” i „C”. 
	Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 84 ha i wyliczony wskaźnik terenów zieleni (biologicznie czynnych) 79%, obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane do lokalizacji zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta i turysty, a w szczególności pensjonaty, restauracje lub kawiarnie. Obejmuje w Solcu-Zdroju całą dzielnicę lecznictwa uzdrowiskowego wraz z Parkiem Zdrojowym i jest funkcjonalnym przedłużeniem najbliższego otoczenia zakładów i urządzeń lecznictwa zdrojowego, a w szczególności prewentoriów i sanatoriów uzdrowiskowych oraz zakładów przyrodoleczniczych i pijalni wód mineralnych. Znajdują się tutaj też urządzenia, które służą bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb przyrodolecznictwa oraz tereny bezpośredniej penetracji kuracjuszy, a także tereny przewidziane pod rozwój funkcji leczniczo-uzdrowiskowej. Zagospodarowanie tego obszaru winno w maksymalnym stopniu stwarzać warunki mające istotne znaczenie dla prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dlatego też na obszarze tym zastrzeżonych jest szereg czynności, których podjęcie, ze względu na ich oddziaływanie na warunki naturalne i czynniki środowiskowe uzdrowiska jest ściśle kontrolowane.
	Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej obejmująca obszar o powierzchni 544 ha i wyliczony wskaźnik terenów zieleni (biologicznie czynnych) 84% stanowi bezpośrednią ochronę uzdrowiskowej strefy „A”.
	Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszar o powierzchni 8490 ha, wyliczony wskaźnik terenów zieleni (terenów biologicznie czynnych) 87% i stanowi granicę obszaru uzdrowiska.
	lokalizacji zakładów przemysłowych;
	lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem rozbudowy, remontów, obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich zabudowy;
	uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i campingowych;
	prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę;
	trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866);
	prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz. 1199);
	organizacji rajdów samochodowych i motorowych;
	lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału;
	lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10% miejsc sanatoryjnych w obiekcie;
	lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogłyby utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne;
	organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22.006.00, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych;
	lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie;
	wszystkich czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „B” i „C”.

	W strefie ochronnej „B” zabrania się:
	lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych;
	lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z obiektami towarzyszącymi;
	lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej „A”, uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska;
	wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych;
	pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;
	prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę istniejących stosunków gruntowo-wodnych;
	lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów;
	wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „C”.

	W strefie ochronnej „C” zabrania się:
	nieplanowanego wyrębu drzew,
	prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
	lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych, z wyjątkiem infrastruktury technicznej i drogowej oraz gospodarki wodnej,
	prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.



	Kierunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
	W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązują następujące ustalenia:
	wprowadza się zasadę kompleksowej ochrony wartości kulturowych, uwzględniającą wartości historyczne, architektoniczne i krajobrazowe;
	w procesie inwestycyjnym obowiązuje bezwzględny priorytet wymogów konserwatorskich;
	obowiązek powiadomienia ŚWKZ przez właściciela zabytku o jego uszkodzeniu, zniszczeniu, o jakimkolwiek zagrożeniu oraz o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku.
	wszelka działalność inwestycyjna prowadzona przy tych obiektach oraz w ich otoczeniu wymaga obowiązkowo zezwolenia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

	W odniesieniu do obiektów wpisanych do ewidencji zabytków obowiązują następujące ustalenia:
	obowiązek stosowania tradycyjnych materiałów budowlanych przy remontach obiektów zabytkowych;
	dobudowa, rozbudowa, remont obiektu lub jego elementów, zmieniająca jego kształt lub proporcje wymaga uzgodnienia ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
	dopuszcza się adaptację obiektów na cele kulturalno-turystyczne z zachowaniem obecnej formy obiektów;
	rozbiórka obiektów budowlanych, bądź istotna zmiana w zagospodarowaniu parków, wpisanych do ewidencji wymaga zgody ŚWKZ i powinna być poprzedzona wykonaniem zgodnie z instrukcją Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków kart ewidencyjnych, które stanowić będą po likwidacji obiektu, bądź założenia, jedyną dokumentację o charakterze historyczno-konserwatorskim;
	zaleca się przeprowadzenie rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych;
	zaleca się utrzymywanie obiektów w należytym stanie estetycznym i technicznym oraz ich najbliższego otoczenia;
	obowiązek powiadomienia ŚWKZ przez właściciela zabytku o jego uszkodzeniu, zniszczeniu o jakimkolwiek zagrożeniu oraz o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku.
	Zabytek archeologiczny wpisany do rejestru WKZ, objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej to:- Kopiec pradziejowy w Kikowie, dec. Nr 21 z 1986 r.
	W odniesieniu do tego zabytku obowiązują następujące ustalenia:
	zabytek ten jako dziedzictwo przeszłości przeznaczony jest do bezwzględnego zachowania dla przyszłych pokoleń;
	zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w stanie istniejącym na terenie obiektu i w jego strefie ochronnej — określonej na załączniku graficznym.


	Zabytki archeologiczne, objęte strefą ochrony biernej, określono w części graficznym „Studium”.
	Wobec nich obowiązują następujące ustalenia:
	zakaz dewastacji terenu poprzez wybiórkę piasku i analogiczne formy zmiany ukształtowania terenu;
	obowiązek podporządkowania wszelkich przyszłościowych zamierzeń inwestycyjnych oraz prac projektowych i wykonawczych na obszarze tej strefy, ustaleniom i wytycznym Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków, co wiąże się z koniecznością stosownych uzgodnień na etapie planowania, projektowania i wykonawstwa;
	obowiązek, w przypadku podejmowania wobec stanowisk archeologicznych jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej, zapewnienia na koszt inwestora, nadzoru archeologicznego, prowadzonego przez dyplomowanego archeologa na podstawie pozwolenia wydanego przez ŚWKZ lub wyprzedzających badań ratowniczych, w zależności od zakresu inwestycji i stopnia naruszenia zabytkowych struktur.
	Istnieje obowiązek powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wójta o znalezieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku oraz zabezpieczenia takiego znaleziska i natychmiastowego wstrzymania dalszych prac, mogących je uszkodzić lub zniszczyć.

	Chroni się przydrożne krzyże i kapliczki poprzez:
	Chroni się miejsca pamięci narodowej: mogiły ofiar wojny, 1943-1944 na cmentarzu katolickim w Świniarach oraz mogiłę Nieznanego Żołnierza Wojska Polskiego z Kampanii Wrześniowej 1939 r. zlokalizowaną w lesie w Magierowie poprzez:
	zakaz zmiany ukształtowania otaczającego terenu,
	zakaz zanieczyszczania terenu w otoczeniu miejsca pamięci,
	zakaz umieszczania tablic, ogłoszeń niezwiązanych z miejscem pamięci,
	nakaz pielęgnacji istniejącej roślinności w celu eksponowania miejsca pamięci,



	Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mających na celu ułatwienie organizacji uroczystości upamiętniających zdarzenie historyczne.
	Chroni się miejsca widokowe, oznaczone na załączniku graficznym poprzez:
	zakaz zabudowy kubaturowej przedpola widokowego,
	zakaz zmiany ukształtowania terenu, mogącej przesłonić widok,
	zakaz wprowadzania zalesień i zadrzewień, mogących przesłonić widok,
	zakaz lokalizacji tablic reklamowych, znaków drogowych, mogących przesłonić widok.


	Dopuszcza się lokalizację infrastruktury turystycznej mającej na celu udostępnienie miejsca widokowego.
	Wskazuje się na strefę archeologicznej ochrony biernej, obejmującą stanowiska archeologiczne oznaczone na rysunku planu, które podlegają ochronie prawnej zgodnie z wymaganiami, przepisów szczególnych. W granicach strefy archeologicznej ochrony biernej obowiązują następujące zasady i wymagania ochrony:
	zakaz dewastacji terenu poprzez wybiórkę piasku i analogiczne formy zmiany ukształtowania terenu;
	wszelka działalność inwestycyjna w strefie wymaga uzgodnienia z właściwym organem ds. ochrony zabytków;
	nakaz objęcia wszelkich robót ziemnych na terenie strefy nadzorem archeologicznym lub wyprzedzającymi inwestycję badaniami ratowniczymi prowadzonymi na koszt inwestora.


	Kierunki rozwoju systemów komunikacji.
	prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Usytuowanie tej infrastruktury powinno uwzględniać planowaną docelową realizację dróg w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
	umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej;
	lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe);
	lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa ruchu obiektów małej architektury oraz reklam 
	lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych.
	1 miejsce postojowe / 20 m2 powierzchni użytkowej usług w budynkach użyteczności publicznej,
	5 miejsc postojowych / stanowisko robocze dla usług motoryzacyjnych np. stacje obsługi, myjnie samochodowe itp.,
	4 miejsca postojowe / 100 m2 powierzchni użytkowej dla obiektów przemysłowych, w tym stanowiska dla samochodów ciężarowych,
	8 miejsc postojowych / 100 m2 powierzchni użytkowej dla obiektów handlowych;


	Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej.
	Zaopatrzenie w wodę.
	Wodociąg grupowy „Groczków” zasilany z ujęcia „Groczków” o wydajności eksploatacyjnej 22 m3/h, doprowadzający wodę do miejscowości: Zborów, Solec-Zdrój, Strażnik, Chinków, Zagajów, Kolonia Zagajów i Magierów.
	Wodociąg grupowy „Piestrzec” zasilany z ujęcia wody „Piestrzec” o wydajności 22 m3/h i zasilający w wodę pitną miejscowości: Piestrzec, Ludwinów, Włosnowice, Wełnin, Świniary, Zagórzany i Zielonki.
	Wodociąg grupowy „Kików” zasilany z ujęcia wody „Kików” o wydajności eksploatacyjnej 29 m3/h i doprowadzający wodę do miejscowości: Kików, Piasek Mały 
	 Wodociąg grupowy „Sułkowice” o wydajności eksploatacyjnej 10 m3/h i zasilający w wodę miejscowość Sułkowice.

	Odprowadzanie ścieków sanitarnych.
	Kanalizacja grupowa „Solec-Zdrój” z mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków istniejącą na terenie miejscowości Wełnin. 
	Kanalizacja grupowa „Świniary” z mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Świniary umożliwiająca siecią kanałów grawitacyjnych i grawitacyjno – pompowych odprowadzanie ścieków z miejscowości: Świniary, Zielonki, Włosnowice i Piestrzec.
	Kanalizacja „Sułkowice” z mechaniczno – biologiczną oczyszczalnią zlokalizowaną po wschodniej stronie tej miejscowości, umożliwiającą odprowadzenie w sposób zorganizowany ścieków z tej miejscowości.

	Odprowadzanie wód opadowych.
	Gazyfikacja.
	budowy Głównego Punktu Zasilania 110 /15kV, którego lokalizacja została określone w części graficznej „Studium” zgodnie z wnioskiem PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o Rejonowego Zakładu Energetycznego Busko-Zdrój;
	budowy linii napowietrznej 110 kV, do zasilania projektowanego Głównego Punktu Zasilania 110 /15kV której przebieg został określony w części graficznej „Studium” zgodnie z wnioskiem PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o Rejonowego Zakładu Energetycznego Busko-Zdrój;
	budowy nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV;
	rozbudowy sieci elektroenergetycznych średniego napięcia;
	rozbudowy sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia w celu umożliwienia przyłączenia nowych odbiorców.

	Telekomunikacja.
	Gospodarka odpadami.

	Kierunki i zasady ukształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 
	preferowanie rozwoju indywidualnych gospodarstw łączących się w związki partnerskie, specjalizujące się w produkcji towarowej i zdrowej żywności;
	stosowanie odmiennych agrotechnik lub specjalnego zagospodarowania na terenach podatnych na procesy erozyjne;
	zagospodarowanie istniejących, niewykorzystanych w pełni terenów w sposób racjonalny;
	kompleksowa ochrona gruntów rolnych przed degradacją i nieuzasadnionym zainwestowaniem gruntów rolnych chronionych prawem.
	ochrony zgodnie z ustaleniami wynikającymi z przepisów szczególnych mający na celu zachowanie przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych walorów terenów leśnych;
	prowadzenie gospodarki leśnej w odniesieniu do lasów państwowych zgodnie z planem urządzenia lasów Nadleśnictwa Chmielnik;
	prowadzenie gospodarki leśnej w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z uproszczonymi planami urządzenia lasów poszczególnych wsi (w przypadku braku tych planów zasady gospodarki leśnej ustala właściwy starosta).
	uwzględnienie ustaleń programu ochrony przyrody opracowanego przez Nadleśnictwo Chmielnik.
	obiektów i urządzenia gospodarki leśnej, 
	niezbędnych dróg dojazdowych i elementów infrastruktury technicznej,
	ścieżek/szlaków /spacerowych, edukacyjnych, rowerowych, konnych, obiektów małej architektury), zgodnie z planem urządzenia lasu,
	zalesianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej, czyli V i VI klasy bonitacyjnej. Dotyczy to zarówno gruntów wyznaczonych do zalesienia ustaleniami „Studium” jak też gruntów rolnych wnioskowanych do zalesienia przez ich prawnych właścicieli; 
	zalesianie terenów łączących rozdrobnione kompleksy leśne i grupy zad rzewień; 
	zadrzewianie stromych zboczy celem powstrzymania procesów erozyjnych. 
	warunki glebowe 
	podniesienie wartości biologicznej obszaru,
	podniesienie walorów krajobrazowych,
	podniesienie retencyjności na obszarze gminy i jej sąsiedztwa, warunki klimatyczne obszaru, a w szczególności niezwykle korzystnych warunków klimatycznych uzdrowiska Solec-Zdrój. 
	Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem znak:GZ.tr.057-602-235/07 z dnia10.10.2007r. –zgoda na przeznaczenie na cele nierolnicze 14,1732 ha gruntów rolnych klas II-III, położonych na terenie wsi Kików, Magierów i Piestrzec, oraz od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, pismem znak: OWŚ.II.6019-17/07 z dnia 09.07.2007r. – zgoda na przeznaczenie nierolnicze gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne pochodzenia mineralnego o powierzchni 44,9754 ha, w tym RIVa – 14,5448 ha, R IVb – 27,5567 ha, Ł IV i Ps IV-2,8739 ha, położonych na terenie sołectw: Chinków, Kolonia Zagajów, Piestrzec, Sułkowice, Wełnin, Włosnowice, Zagórzany, Zielonki, Zborów i Żuków oraz zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych.
	Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pismem znak: OWŚ.III.6111-8/07 z dnia 15.05.2007r. – zgoda ma przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych o łącznej powierzchni 0,585 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w sołectwie Wełnin.



	Zasady prowadzenia polityki przestrzennej.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569, 
	Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój uchwalony Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008 r.
	gospodarki gruntami w oparciu o postanowienia ustawy o gospodarce nieruchomościami, mającej na celu tworzenie skomasowanych zasobów gruntów;
	realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej; 
	aktywizacji gospodarczej.

	Uchwałą nr XXVII/121/09Nr z dnia 20 kwietnia 2009r. Rada Gminy przesądziła o zmienię Nr 1 obowiązujących planów miejscowych.
	Dotyczy ona następującego zakresu: 
	Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój obejmująca:
	część sołectwa Solec-Zdrój w granicach obszaru wyznaczonego na mapie w skali 1: 10 000, stanowiącej załącznik graficznym nr 1 do niniejszej uchwały i jej integralną część. 
	cały obszar sołectwa Solec-Zdrój w granicach administracyjnych i polegać będzie na wprowadzeniu do części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, treści ustaleń odnoszących się do cech zabudowy w zakresie wynikającym ze zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego „Gminy Solec-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr II/19/02 z dnia 10 grudnia 2002 r.

	Zmiana Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój obejmująca:
	Rozwój i unowocześnienie infrastruktury uzdrowiskowej i wykreowanie konkurencyjnej oferty zdrowotnej, 
	Zagospodarowanie turystyczne miejscowości i obiektów w sposób mogących przyciągnąć potencjalnych turystów, 
	Szeroki rozwój agroturystyki,
	Rozwój rolnictwa ekologicznego,
	Budowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej w szczególności pełnej gazyfikacji i kanalizacji,
	Ochronę krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem architektury regionalnej, 
	Budowę i przebudowę układów komunikacyjnych, gwarantujących bezkolizyjną obsługę komunikacyjną terenów osiedleńczych i sprawne połączenie z układem sieci dróg ponadlokalnych i krajowym, między innymi przez przebudowę drogi krajowej nr 79 klasy G do parametrów drogi GP ora drogi powiatowej nr 0103 T do kategorii drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej nr. 0091T Dobrowoda-Baranów –Piasek Mały – Solec-Zdrój, łączącej gminę z drogą wojewódzką 973, stanowiącej korytarz transportowy łączący ośrodki lokalne. 
	obowiązek uwzględniania nakazanych i zakazanych sposobów użytkowania odnoszących się do poszczególnych stref uzdrowiskowych; 
	ochrona istniejących układów przestrzennych wsi wraz z tradycyjną zabudową oraz podziałem pól, poprzez kontynuację naturalnych kierunków rozwoju wsi;
	ochrona walorów widokowych krajobrazu otwartego, terenów gleb o najwyższej przydatności rolniczej, terenów leśnych, istniejących użytków ekologicznych i proponowanych form ochrony przyrody, zbiorników i cieków wodnych oraz innych terenów na podstawie przepisów szczególnych poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy na tych terenach. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 9 ust. 2 pkt. 1a ustawy – Prawo wodne, zabrania się niszczenia i uszkadzania urządzeń wodnych.
	koncentracja projektowanego zainwestowania mieszkaniowego, usługowego i produkcyjnego;
	obowiązek realizacji zieleni: przydomowej (spełnienie wymogu zapewnienia odpowiedniej do rodzaju zabudowy powierzchni biologicznie czynnej), zieleni towarzyszącej, uwzględniającej ochronę walorów krajobrazowych i estetycznych terenu inwestycji usługowych i produkcyjnych; zieleni osłonowej w otoczeniu dysharmonijnych obiektów oraz inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; zieleni izolacyjnej;
	planowanie i realizacja miejsc postojowych w ramach zagospodarowania terenu inwestycji,
	zachowanie historycznie uwarunkowanych przestrzeni publicznych, ulic, placów, ciągów pieszych, zespołów zieleni,
	zakaz budowy na całym obszarze gminy, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni określonej w przepisach odrębnych,
	zakaz realizacji w zasięgu strefy ochrony uzdrowiskowej „A” i „B” elektrowni wiatrowych i wieży telefonii komórkowej oraz obiektów zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, z dnia 3 grudnia 2004 r., poz. 2573 ze zmianami Dz. U. Nr 92, poz. 769 z dnia 24 maja 2005r /. 
	Elektrownie wiatrowe i wieże telefonii komórkowej, mogą być realizowane na obszarze strefy ochrony uzdrowiskowej „C” z wykluczeniem terenów znajdujących się w zasięgu obszaru Natura 2000, pod warunkiem udokumentowania w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do udzielenia pozwolenia na ich budowę, że nie spowodują naruszenia walorów uzdrowiskowych i krajobrazowych gminy. 

	W zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom:
	pokrycie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę, również dla celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę, wyposażenie w zewnętrzne hydranty;
	rozbudowa systemu alarmowania i powiadamiania mieszkańców wypadku zagrożenia;
	zapewnienie przelotowości istniejących i projektowanych dróg z możliwością przeprowadzenia sprawnej ewakuacji mieszkańców na wypadek zagrożenia;
	przystosowanie istniejących i projektowanych podpiwniczeń budynków do wykonania w nich ukryć dla mieszkańców w przypadku zagrożenia.



	ROZDZIAŁ IV. 
	Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań.
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalony Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569, 
	Miejscowy plan zagospodarowania gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój uchwalony Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219 z dnia 17.10.2008
	Uznając, że „Studium” odgrywa ważną rolę w procesie rozwoju, przeobrażeń i użytkowania przestrzeni gminy przyjęto, że w jego treści winny być zawarte takie ustalenia dotyczące polityki przestrzennej, które są niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych celów rozwojowych gminy. 
	jednostkowych zmian w poszczególnych sołectwach mających na celu wyznaczenie pod zabudowę jednorodzinną, zagrodową, usługową, rekreację indywidualną, nieruchomości gruntowych objętych indywidualnymi wnioskami prawnych właścicieli, które nie mogły być uwzględnione na powyższe cele na etapie sporządzania w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowości Solec-Zdrój z uwagi na ich niezgodność z ustaleniami obowiązującego studium, a także ponowione w wyniku ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania „Zmiany Studium”. 
	wyznaczenia w miejscowości gminnej Solec-Zdrój w granicach obszaru ograniczonego od północy pasem drogi o kategorii gminnej w kierunku Solec-Zdrój -Włosnowice, od wschodu i południa granicą administracyjną sołectwa Solec-Zdrój, od zachodu granicą przebiegu strefy uzdrowiskowej „B” dodatkowych terenów pod:
	zabudowę uzdrowiskową, w której prowadzona będzie zorganizowana działalność polegająca na świadczeniu opieki zdrowotnej przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póź. zm.);
	zabudowę hotelową i pensjonatową, służącą do zamieszkania zbiorowego na okresowy pobyt ludzi poza stałym miejscem zamieszkania z wyposażeniem i zakresem świadczonych usług, w tym gastronomicznych, sprecyzowanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz. U.06.22.169); 
	zabudowę usługową związaną z funkcjonowaniem uzdrowiska;
	urządzenia sportowo-rekreacyjne, służące lecznictwu uzdrowiskowemu, 

	aktualizacji przebiegu granic strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w wyniku podjęcia przez Radę Gminy w Solcu –Zdroju Uchwałą nr XXVII/122/09.z dnia.20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia statutu uzdrowiska, która określa odmienny przebieg ich granic w stosunku do obowiązujących na mocy tymczasowego statutu uzdrowiska w czasie uchwalania „Studium” podlegającego zmianie. 
	wprowadzenia korekt wynikających z ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. oraz „programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, w zakresie docelowych parametrów drogi krajowej nr 79, drogi powiatowej nr 0103 T, drogi powiatowej nr 0091T łączącej gminę Solec-Zdrój z droga wojewódzką 973, 
	wprowadzenia korekty zapisów ustaleń w zakresie mającym na celu dostosowanie ich treści do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych, przytoczonych wyżej.


	Synteza ustaleń projektu „studium” odnosząca się do poszczególnych sołectw, zawierająca następującą problematykę:
	Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej



