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Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój 
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Cele strategiczne: 
I. Rozwój wszelkich form działania i aktywności 

ludności na obszarach wiejskich. 
II. Rozwój infrastruktury 
III. Rozwój bazy oświatowej i podnoszenie poziomu 

wykształcenia mieszkańców gminy. 
IV. Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 

agroturystyki. 
V. Polepszenie stanu środowiska. 
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Cel strategiczny  Nr I 
Rozwój wszelkich form działania i aktywności ludności na 
obszarach wiejskich. 
Osiągnięte wskaźniki za lata 2007-2013 
- ilość zbudowanych/ zmodernizowanych obiektów 

kulturalnych na terenach wiejskich (wskaźnikiem  objęto  
również doposażenia świetlic wiejskich ) – 39 sz. 

- ilość propozycji szkoleniowych kierowanych do mieszkańców 
obszarów wiejskich – 183 szkolenia 

- ilość obiektów infrastruktury rekreacyjno – turystycznej 
wybudowanej na terenach wiejskich – 6 obiektów 
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szańcu 
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Budowa ośrodka turystyczno-kulturalnego w Gadawie  
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Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców 
wsi Oleszki i Młyny poprzez budowę                                          

i rozbudowę świetlic wiejskich 
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Budowa wiejskiego ośrodka kultury wraz z 
wyposażeniem  w miejscowości Szaniec                 

Gmina Busko-Zdrój 
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Cel strategiczny Nr II: 
Osiągnięte wskaźniki za lata 2007-2013 
Rozwój infrastruktury 
- długość wybudowanej / zmodernizowanej : 
sieci kanalizacji sanitarnej – 85 175 m 
sieci wodociągowej – 20 178 m 
kanalizacji deszczowej – 8 454 m  
oczyszczalni ścieków  komunalnych i deszczowych – 4 szt 
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Cel strategiczny Nr II: 
 
- długość zmodernizowanych/wybudowanych: 
dróg gminnych – 68 687 m 
ciągów pieszych – 8 332 m 
ścieżek rowerowych – 18 400 m 
miejsc parkingowych – 369 miejsc 
- ilość zmodernizowanych / wybudowanych zbiorników 

wodnych - 2 szt. 
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Przedsięwzięcia inwestycyjne  

mające wpływ na osiągnięcie wskaźników 
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Narodowy  
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 

Zakres zadania na terenie Buska: 
Rok 2009 – „Przebudowa drogi gminnej Wełecz – Nowy Folwark gmina Busko-Zdrój oraz przebudowa ulicy 
Grunwaldzkiej i ulicy Krótkiej w Busku –Zdroju” 
Rok 2010 – „Przebudowa ulic Langiewicza i Szanieckiej w Busku- Zdroju oraz dróg Gminnych Galów –Kopanina-
Zagosiek i Cekury-Kopanina-Jata” 
Rok 2011- „Przebudowa ulicy  Reymonta w Busku- Zdroju oraz  dróg gminnych Słabkowice-Służów, Wełecz- 
Siesławice i  przedłużenie ul. Wrzosowej w Siesławicach” 
Rok 2012 – „Przebudowa ulicy Kopernika w Busku- Zdroju  w celu poprawy bezpieczeństwa jej użytkowania oraz 
dostępności komunikacyjnej” 
Rok 2013-  „Przebudowa ulic: Stawowej i Kościuszki w Busku- Zdroju oraz drogi gminnej Kołaczkowice- Wołyń 
Gmina Busko-Zdrój” 
Rok 2014- „Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku- Zdroju  poprzez przebudowę ul. Armii Krajowej i ulic 
przyległych” 
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Wzrost estetyki  
i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej 

miasta Busko-Zdrój – Etap I zadanie I 
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Zakres zadania: 
 
- zagospodarowanie Al. Mickiewicza, ul. Poprzecznej (wraz z 

sąsiadującymi ulicami), 
- wymiana/budowa niezbędnej infrastruktury technicznej (sieć 

wodociągowa, deszczowa, kanalizacyjna, teletechniczna, 
elektryczna) oraz zmiana organizacji ruchu w centrum miasta. 
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Wzrost estetyki  
i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta 

Busko-Zdrój   Etap I zadania II 



Stymulowanie rozwoju Gminy poprzez 
działania inwestycyjne 

2015-03-12 40 

Zakres zadania: 
 
- zmiana zagospodarowania terenu przestrzeni 

publicznej Pl. Zwycięstwa (Rynek) i północnego 
fragmentu ul. A. Mickiewicza, wraz z wymianą 
infrastruktury podziemnej 
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Przebudowa  
miejskiego Placu Targowego  

przy ul. Stawowej w Busku-Zdroju  
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Zakres zadania: 
― budowie zadaszonych wiat handlowych, budynku sanitarno- 

socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz ich 
wyposażenie (stoły, ławki itp.)  

― remont nawierzchni placu, jego zagospodarowanie, 
oświetlenie, ogrodzenie i utwardzenie terenu.  
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Stymulowanie rozwoju Gminy poprzez 
działania inwestycyjne 
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Wzrost estetyki  
i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej 

- II etap Targowica Batorego 
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Zakres prac: 
- budowa hali częściowo zagłębionej w terenie w sposób 

umożliwiający wjazd na dach (parking), 
- poziom górny – parking dla samochodów osobowych, 
-  poziom dolny – targowisko miejskie – 26 pawilonów 

handlowych, 2 pawilony na usługi małej gastronomii, 
wydzielona przestrzeń do handlu warzywami i owocowymi, 
oraz 2 zespoły sanitarne, 

- budowa ul. Targowej oraz dróg wewnętrznych.  
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Uporządkowanie gospodarki  
wodno-ściekowej w Gminie Busko-Zdrój 
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Zakres projektu: 
- wybudowanie 45,7 km sieci kanalizacji sanitarnej  
- rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 2,6 km w 

Wełczu oraz w Busku-Zdroju, w rejonie ul. Jabłoniowej i 
Wyszyńskiego; 

- modernizacja ok. 13,1 km istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz ze studzienkami na terenie Miasta Busko-
Zdrój; 

- modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę, 
- modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych. 
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Budowa ścieżki rowerowej na trasie Busko – 
Wełecz - Kameduły 
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Zakres zadania: 
 
- budowa ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 

18,4 km, przy czym: 
- budowę w czterech miejscach na trasie ścieżki 

zadaszonych miejsc odpoczynku, wyposażonych w 
ławki, stoły itp 
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Uzbrojenie terenów pod inwestycje  
w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej  

w Busku-Zdroju 
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Zakres zadania: 
- wykonanie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej o 

długości 1.573 m, 
- budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 1.752m,  
- budowę trzech podczyszczalni wód deszczowych w postaci 

separatorów, 
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1171 m, 
- budowę sieci wodociągowej o długości 1. 562 m,   
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Cele strategiczny Nr III 
 
Rozwój bazy oświatowej i podnoszenie poziomu 
wykształcenia mieszkańców gminy. 
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Cel strategiczny Nr III: 
 
Osiągnięcie niektórych wskaźników za lata 2007-2013 
- ilość zmodernizowanych obiektów dydaktycznych 
     -51 obiektów 
- ilość przeszkolonych nauczycieli w ramach 

podnoszenia kwalifikacji – 5 407 osób 
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Przykładowe projekty 
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Rozbudowa bazy edukacyjnej  
w Gminie Busko-Zdrój 
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Zakres zadania: 
 
- budowa obiektów sportowych przy trzech 
placówkach oświatowych 
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Cel strategiczny Nr IV 
 
Rozwój funkcji uzdrowiskowej, turystyki i 
agroturystyki. 
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Osiągnięcie wybranych wskaźników za lata 2007-2013 
- ilość ogólnodostępnych obiektów infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej wybudowanych na terenie 
gminy  - 8 obiektów 

- powierzchnia zrewitalizowanych obszarów  
    miasta – 121 105  m kw. 
- ilość zmodernizowanych / wybudowanych punktów 

świetlnych oświetlenia ulicznego – 275 szt. 
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PRZYKŁADOWE PROJEKTY 
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Rozbudowa Parku Zdrojowego  
o 12,1 hektara,  

modernizacja 1,23 ha ciągów pieszych w 
„starym” Parku Zdrojowym  
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„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013” 

 
Urządzenie strefy- wpoczynkowo-rekreacyjnej  

w  rejonie ul. Kusocińskiego 
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W ramach zadania zostały wykonane:  
- ciągi piesze, alejka rowerowa o nawierzchni mineralno-

bitumicznej, ścieżka zdrowia wraz z wyposażeniem w 
elementy siłowni terenowej, 

- boiska do piłki nożnej plażowej i siatkowej, 
- skate-park wraz z urządzeniami sportowymi, linarium, 
- drenaż, odwodnienie, oświetlenie terenu, nasadzenia zieleni,  
- elementy małej architektury: ławki, kosze, stojaki na rowery, 
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„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  2007-2013” 

 
Zagospodarowanie terenu  

przy Stawie Niemieckim  
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W ramach zadania wykonano: 
- alejki utwardzone wokół Stawu Niemieckiego, ciąg 

komunikacji pieszej,  
- miejsca postojowe wraz z tzw. „placem manewrowym”, 
- elementy małej architektury- altany, grile, ławki, stoliki do gry 

w szachy, 
- pole biwakowe, 
- nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, 
- oświetlenie terenu. 
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Remont stadionu sportowego 
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Zakres zadania: 
- wymiana nawierzchni bieżni, pola do 

pchnięcia kulą, nawierzchni do skoku w dal, 
- wymiana ogrodzenia wewnętrznego,  
- wymiana nawierzchni chodników z kostki 

betonowej, 
- wymiana siedzisk na trybunach. 
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Zagospodarowanie terenu  
„Zimne wody” 

 

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich  
2007-2013” 
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Zakres zadania: 
- wykonanie ścieżki głównej jako komunikacyjnego ciąg pieszo-

rowerowego o nawierzchni żwirowej, 
- wykonanie ambony - punktu obserwacyjnego, wykonanie 

ażurowych elementów modułowych tzw. „szałasów”,  
- wykonanie kamiennych pól z piaskowca czerwonego oraz 

zejść linowych, 
- zagospodarowanie terenu przy stawie (ul. Stawowa) wraz z 

urządzeniem placu zabaw wraz z jego odmuleniem.  
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Przebudowa muszli koncertowej  
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Zakres prac: 
- przebudowa istniejącej muszli koncertowej 

wraz z wykonaniem zaplecza sceny 
(garderoba, magazyn podręcznego, 

- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu muszli, 
wymiana sceny,  
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Budowa  
pasażu uzdrowiskowego  

przy ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju 
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Zakres zadania: 
- budowa pasażu składającego się z drewnianych, gotowych 

pawilonów handlowych w ilości 19 szt. oraz toalety wraz z 
pomieszczeniem socjalnym, 

- wykonana nawierzchni z kostki brukowej, oświetlenia terenu, 
ogrodzenia w formie ławek betonowo-drewnianych, 
oddzielonych drzewami ozdobnymi 
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Cel strategiczny Nr V 
Polepszenie stanu środowiska 
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Osiągnięcie wybranych wskaźników za lata 2007-2013 
- ilość obiektów użyteczności publicznej poddanych zabiegom 

termomodernizacyjnym – 23 obiekty 
- ilość budynków na których wymieniono pokrycia azbestowe-

298 budynków 
- długość zmodernizowanych wodociągów azbestowych  
     – 680 m 
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WYBRANE PROJEKTY  
z zakresu ochrony środowiska 



Stymulowanie rozwoju Gminy poprzez 
działania inwestycyjne 

2015-03-12 121 

 
 

Termomodernizacja gminnych obiektów 
użyteczności publicznej 
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Zakres zadania: 
 
- kompleksowa termomodernizacja 11 obiektów  
użyteczności publicznej 
 szkół podstawowych   
 szkół gimnazjalnych , 
 przedszkoli, 
 krytej pływalni 
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Odnawialne źródła energii i termomodernizacja gminnych 
obiektów użyteczności publicznej w gminie Busko-Zdrój 
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 

użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój 
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Zakres zadania: 
Montaż kolektorów słonecznych w celu efektywnego pozyskania 

energii słonecznej do ogrzania ciepłej wody użytkowej na 
terenie 10-ciu gmin partnerskich: 

 dla 22 budynków użyteczności publicznej 
 dla 3928 budynków mieszkalnych prywatnych, 
 modernizacja oświetlenia Parku Zdrojowego „Za Maskalisem” 

poprzez wprowadzenie ogniw fotowoltaicznych jako 
alternatywnego, odnawialnego źródła energii. 
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Zakres zadania dotyczący gminy Busko-Zdrój: 
 
- montaż kolektorów słonecznych na 1 666 szt. budynkach 

mieszkalnych prywatnych oraz na pływalni miejskiej i S.P. Nr3   
- modernizacja oświetlenie Parku Zdrojowego „Za Maskalisem” 

poprzez wprowadzenie ogniw fotowoltaicznych jako 
alternatywnego, odnawialnego źródła energii, 
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Wartość zadania ogółem – ok. 20 mln 
     Kwota dofinansowania – 75 % ze Szwajcarsko-Polskiego 

Programu Współpracy,  
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Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego  
w gminie Busko-Zdrój 
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W ramach zadania zostanie wykonany: 
- wymiana około 5000 opraw oświetleniowych rtęciowych i 

sodowych na energooszczędne oprawy typu LED, 
- zmiana lokalizacji punktów zapalania 
- wymiana stalowych linii napowietrznych, 
- zmiana zasilania oświetlenia z napowietrznego na kablowe w 

ul. Lipowej, Rokosza, Sole, Partyzantów, Boh. W-wy oraz 
montaż słupów i opraw typu LED. 

2015-03-12 137 



Stymulowanie rozwoju Gminy poprzez 
działania inwestycyjne 

 
Wartość zadania ogółem – 12 375 253 zł 
Kwota dofinansowania – 5 555 049 zł 
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie) 
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Zadania przygotowywane do realizacji 
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1. Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej (rewitalizacja starego 
parku zdrojowego oraz  strefy uzdrowiskowej miasta Busko-
Zdrój, budowa tężni, pijalni wód, kładki łączącej „stary” park 
z parkiem przy szpitalu „Górka”). 
 

2. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
(przebudowa ul. Boh. Westerplatte, Uchnasta, Kusocińskiego 
i Młyńskiej od Kusocińskiego do ul. Boh. W-wy).   
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3. Budowa łącznika ulicy Młyńskiej z ulicą Siesławską w Busku-
Zdroju. 
 4. Usprawnienie systemu komunikacyjnego na os. Sikorskiego  
w Busku-Zdroju (projekt zakłada budowę ulicy od ul. Kazimierza 
wraz ze ścieżką rowerową,  miejscami obsługi podróżnych, 
kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz budowę 
ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do 
projektowanego odcinka, wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
oświetlenia ulicznego). 
5. Budowa łączników między ul.1-go Maja i ul. Grotta 
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W ostatnim, czteroletnim okresie gmina 
pozyskała na inwestycje kwotę: 

62. 377. 745  zł 
Wartość dofinansowanych zadań wynosi : 

117. 475. 466 zł 
Udział gminy  stanowi  47 % 
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