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GmIny wIejskIe

s olina długo przedzierała się do gro-
na laureatów (pierwszych 10 miast 
otrzymuje statuetki na Gali Inwe-

storów Samorządowych podczas Samo-
rządowego Forum Kapitału i Finansów 
w Katowicach). Jeszcze w 2015 roku 
zajmowała miejsce 71. Od tamtej pory 
co roku poprawia swoją pozycję. – Wi-
doczne ożywienie inwestycji w  latach 
2017–2019 to efekt zabiegów o pozy-
skanie wsparcia finansowego w celu re-
alizacji kluczowych zadań z zakresu go-
spodarki wodnościekowej. W rezultacie 
powstało blisko 60 km sieci kanaliza-
cyjnej, została wybudowana oczyszczal-
nia w miejscowości Zawóz, rozbudowa-
na oczyszczalnia w Solinie i zostały prze-
budowane trzy stacje uzdatniania wody: 
w  miejscowościach Solina, Polańczyk 
i Bukowiec – mówi wójt Soliny Adam 
Piątkowski. Na to wszystko gmina wy-
dała w ostatnich latach 30 mln zł, z cze-
go nieco ponad połowa to środki wła-
sne (przy budżecie po stronie dochodów 
ok. 40 mln zł).
Gmina chwali się, że zastosowana przy 
budowie oczyszczalni technologia bio-
reaktorów membranowych jest reko-
mendowana przez Unię Europejską ja-
ko tzw. BAT – Najlepsza Dostępna Tech-
nika. Ścieki oczyszczone w reaktorach 
MBR spełniają najwyższe normy jakości, 
zarówno pod względem fizykochemicz-
nym, jak i mikrobiologicznym. – Ściek 
oczyszczony, tzw. filtrat, jest zupełnie 
pozbawiony zanieczyszczeń stałych, 
większości wirusów i bakterii chorobo-
twórczych, farmaceutyków oraz mikro-
plastiku. Dzięki tak innowacyjnej i sku-
tecznej technologii w długoterminowej 
perspektywie poprawi się czystość wód 
w Zalewie Solińskim – twierdzi wójt.
Solina poszukuje inwestorów, którzy 
chcieliby rozpocząć działalność wokół 
zbiorników solińskiego i myczkowiec-
kiego. Chodzi o podniesienie atrakcyjno-
ści turystycznej całego regionu. Już nie-
długo atrakcją turystyczną ma być kolej 
widokowa nad zaporą w Solinie. 

2015–2017 2016–2018 2017–2019 Gmina Województwo
Średnie wydatki inwestycyjne 

per capita 2017–2019 (w zł)

1 1 1 Kleszczów łódzkie 14659,54

2 2 2 Rząśnia łódzkie 4612,87

31 5 3 Daszyna łódzkie 4075,50

3 3 4 Kobierzyce dolnośląskie 3700,33

4 9 5 Sulmierzyce łódzkie 3454,05

35 7 6 Pomiechówek mazowieckie 3365,38

13 11 7 Solina podkarpackie 3198,95

6 4 8 Jerzmanowa dolnośląskie 3192,19

8 6 9 Grębocice dolnośląskie 3114,06

30 8 10 Postomino zachodniopomorskie 3039,31

Czyściej i ładniej nad Soliną
Na podium rankingu debiutuje Daszyna z woj. łódzkiego. W pierwszej 
dziesiątce witamy zaś gminę Solina. O ile gminy z Łódzkiego nie dziwią 
(trzy pierwsze miejsca), to Podkarpacie w pierwszej dziesiątce jest 
wydarzeniem. Dlatego zaglądamy w Bieszczady.
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