
Gmina Solec-Zdrój mając świadomość, że środowisko naturalne stanowi istotny element, na 

którym opiera się działalność turystyczno uzdrowiskowa od kilkunastu lat regularnie 

podejmuje działania w kierunku ochrony i promocji środowiska naturalnego. 

W latach 2011-2016 działania gminy skupione były głównie na rozbudowie sieci 

kanalizacyjnej. W ramach tych działań zrealizowano trzy projekty współfinansowane ze 

środków UE, których efektem było wybudowanie ponad 100 km sieci kanalizacyjnej w 15 

miejscowościach oraz przebudowa istniejącej i budowa kolejnej oczyszczalni ścieków.  

Ponadto powstało 3 km nowej sieci wodociągowej. Poza inwestycjami w sektorze wodno-

ściekowym prowadzono działania w obszarze o poprawie estetyki przestrzeni publicznej. 

Dzięki funduszom europejskim wykonano zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku 

Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, które obejmowało budowę chodnika, tworzenie 

alei aromaterapeutycznej, pergoli, budowę placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego oraz 

przebudowę ul. Magnoliowej na deptak. Zgodnie z panującymi trendami proekologicznymi 

w zakresie OZE w I kwartale bieżącego roku na terenie Gminy Solec-Zdrój przy udziale 

środków z Funduszu Szwajcarskiego zakończono montaż 221 instalacji solarnych na domach 

prywatnych oraz zmodernizowano całe oświetlenie uliczne poprzez wymianą starych opraw 

oświetleniowych na nowe typu LED – łącznie 1235 szt.  Nieprzerwanie od 2011r w Gminie 

Solec-Zdrój prowadzi program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. 

Podejmowane akcje promujące właściwe postawy na rzecz ochrony środowiska, np.: Akcja 

Sprzątania świata, Magnoliowy Dzień Wiosny, Akcja „Czysta gmina – wiosenne sprzątanie” 

itp.  

 
Fot. Arch. UMiG Solec-Zdrój – Panele słoneczne. 



 
 

Fot. Arch. UMiG Solec-Zdrój – Oczyszcalnia ścieków. 

 

W 2016 r. przeprowadzono remont i odbudowę gniazd bociana białego i zakładanie budek 

lęgowych dla ptaków w alei kasztanowców w Solcu-Zdroju. Oba te zadania zostały 

sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach. Ponadto prowadzone są także działania edukacyjne w zakresie szkodliwości 

azbestu a także działania edukacyjno-informacyjne dotyczące zasad gospodarowania odpadami 

komunalnymi, zwłaszcza segregacji odpadów komunalnych. Do planowanych przedsięwzięć 

z zakresu gospodarki wodno-ściekowej należy zaliczyć budowę sieci kanalizacyjnej 

w kolejnych miejscowościach, budowę instalacji odwadniania i kompostowania osadów 

ściekowych na oczyszczalniach ścieków oraz modernizację ujęć wody. Gmina Solec-Zdrój 

planuje kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Dbając 

o poprawę estetyki przestrzeni publicznej w planie rewitalizacji planowana jest budowa ścieżki 

rowerowej o długości 18,5 km łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój oraz Solec-Zdrój. 

Trasa rowerowa będzie przebiegać przez chronione tereny Obszaru Natura 2000 oraz trasy 

rowerowe realizowane wspólnie z Lasami Państwowymi.  

Wszystkie powyższe proekologiczne działania pozytywnie wpłyną na stan środowiska 

naturalnego, dzięki czemu Gmina Solec-Zdrój stanie się miejscem jeszcze częściej 

odwiedzanym przez turystów i kuracjuszy.  


