Miasto Ciechocinek

Statut Uzdrowiska
CIECHOCINEK

OPRACOWANIE:
FUNDACJA UZDROWISKA

UCHWAŁA Nr XVIII/190/08
Rady Miejskiej Ciechocinek
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ciechocinek.

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 59
ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z
2005r. Nr 167, poz. 1399 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla Gminy Miejskiej Ciechocinek posiadającej status uzdrowiska uchwala się
Statut Uzdrowiska, obowiązujący w granicach administracyjnych Ciechocinka,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/360/06 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 12
czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Tymczasowego Statutu Uzdrowiska
Ciechocinek.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawskiego – Pomorskiego oraz podlega podaniu do
wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie jej na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej.
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STATUT UZDROWISKA CIECHOCINEK
§ 1
Dla Uzdrowiska Ciechocinek ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska
ograniczony strefą „C”, obowiązujący w obszarze granic miasta, w powiecie
Aleksandrów Kujawski w województwie Kujawsko - Pomorskim, zwany dalej
statutem.
§ 2
Obszar uzdrowiska Ciechocinek posiada całkowitą powierzchnię 1534 ha.
§ 3
Statut uzdrowiska Ciechocinek składa się z części:
1. tekstowej wraz z załącznikami nr 1 i 2 zawierającymi zestawienie zakładów i
urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz wykaz pomników przyrody oraz
dużych kompleksów leśnych i szlaków turystycznych.
2. graficznej zawierającej mapy:
1) w skali 1: 5000 obrazującej obszar strefy „A” ochrony uzdrowiskowej
2) w skali 1: 10000 obrazującej przebieg granicy strefy „B” ochrony
uzdrowiskowej z zaznaczoną strefą „A”.
3) w skali 1:25000 obrazującej przebieg
granicy strefy „C” ochrony
uzdrowiskowej z zaznaczoną strefą „A” i „B”.
4) w skali 1: 25000 przedstawiającej obszar i teren górniczy uzdrowiska
Ciechocinek z zaznaczonymi odwiertami.
§ 4
Na obszarze uzdrowiska wydziela się trzy strefy ochrony uzdrowiskowej:
- strefę „A” ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 347 ha, posiadającą 79.%
terenów zielonych, w granicach wyznaczonych następującymi odcinkami;
- od północy (punkt A) : od narożnika ul. Solnej z dz. nr 126/2 w kierunku
wschodnim wzdłuż ul. Solnej do ul. Traugutta, do styku z dz. nr 176/9, następnie
skręca wzdłuż ul Traugutta na południe do narożnika działki nr 1221, dalej biegnie
w kierunku wschodnim wzdłuż działek nr 1223/6, 1225/4, 1227 do ul.
Mickiewicza, dalej biegnie wzdłuż działek 1296/83, 1298/4 do południowej
granicy działki nr 1298/4, następnie skręca w kierunku północnym do ul. Marii
Konopnickiej a następnie po trasie tej ulicy na wschód do ul. Słońskiej. Biegnąc tą
ulicą na północ dochodzi do narożnika działki nr 1279/20, dalej skręca w kierunku
zachodnim wzdłuż działek nr 2717, 1830/1 do granicy z działką nr 1901, skręcając
na południe wzdłuż wschodniej strony działki nr 1273/2 biegnie do przecięcia się z
działką nr 2386, następnie biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek
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nr 1273/2, 1275, 1274 do przecięcia się z działką nr 1272/2. Następnie od
narożnika tej działki wzdłuż ul. Reymonta do ul. Mickiewicza. Następnie biegnie
na północ ul. Mickiewicza do narożnika działki nr 1796/3. Dalej skręca na wschód
wzdłuż tej działki do przecięcia się z działką nr 1808. Następnie skręca na północ
wzdłuż działki nr 1812/13 do południowej granicy działki nr 1812/12, dalej wzdłuż
południowej a następnie wschodniej strony tej działki do przecięcia się z działką nr
1812/10. Dalej biegnie na wschód wzdłuż tej działki przecinając działkę nr 1831,
następnie po granicy północnej działki nr 1838, przecinając działkę nr 1844
dochodzi do ul. Słońskiej, w miejscu przecięcia się tej ulicy z działką nr 1860.
Następnie biegnąc po południowych granicach działki nr 1858 przecina działki nr
1860, 1861/5, 1867, 1865, dalej po południowych granicach działek nr 1884/1,
1884/2, 1884/3 i 1884/4.
Biegnąc dalej przecinając działkę nr 1884/7 zmierza po południowej stronie działki
nr 1884/6, przecinając ponownie działkę nr 1884/7 skręca na północ na odległość
10m a następnie skręca na wschód pod kątem prostym do ul. Lipnowskiej. (w
odległości 40m od narożnika ulic Słońsk Górny / ul. Lipnowska.
- wschodu: (40m od narożnika ulic Słońsk Górny - Lipnowska) wzdłuż ul.
Lipnowskiej do przecięcia się z ul. Wojska Polskiego, następnie ulicą Wojska
Polskiego skręcając na zachód do przecięcia się z ul. Sosnową, następnie biegnie
na południe wzdłuż ul. Sosnowej do przecięcia się z ul. Nieszawską, dalej skręca
na wschód biegnąc ul. Nieszawską do ul. Lipowej, następnie skręca na południe
wzdłuż ul. Lipowej do południowej granicy działki nr 950/32, następnie
południową granicą tej działki do przecięcia się z działką nr 953/3. Dalej pod
kątem prostym skręca na południe biegnąc do ul. Topolowej. Następnie biegnie na
wschód ul. Topolową do narożnika działki nr 1014/3, dalej skręca na południe
biegnąc po granicy tej działki aż do zbiegu z ul. Brzozową. Następnie biegnie ul.
Brzozową do ul. Piaskowej.
- od południa: od narożnika ulic Brzozowej i Piaskowej biegnie ul. Piaskową a
następnie ul. Widok do ul. Słowackiego. Następnie skręca wzdłuż ul. Słowackiego
na południe do działki nr 830/11, dalej po granicy tej działki i działki nr 829/6 do
działki nr 828/3. Następnie skręcając prostopadle na północ dochodzi do północnej
granicy działki nr 776/2 tj. narożnika z ul. Widok. Skręcając na zachód biegnie ul.
Widok do granicy działki nr 765/1, dalej skręca na południe do granicy działki nr
792/10, następnie skręca na zachód po granicy działki nr 764 do granicy z działką
nr 763/4. Dalej skręca na północ po granicach działek 764 i 763/7 do ul. Widok.
Dochodząc do ul. Widok skręca na zachód i biegnie tą ulicą do ul. Zdrojowej.
Następnie biegnie wzdłuż ul. Zdrojowej do styku z ul. Kościuszki, obejmując
działkę nr 715/1 na której znajduje się Grzybek. Dalej biegnie ul. Kościuszki na
zachód, przecinając Plac Gdański, dalej ul. Tężniową do ul. Sportowej. Dalej ul.
Sportową (około 30 m) i skręca na zachód wzdłuż działek o nr 92/1, 85, 84/4, 76,
62, 61/1, 2636/1 kończąc bieg na narożniku działek nr 2636/9 i 47/10
- od zachodu: od narożnika działek nr 2639 i 47/10 wzdłuż zachodnich granic
działek nr 47/10,47/9 do ul. Sportowej. Następnie biegnie ul. Sportową na północ
do działki nr 100/4, dalej wzdłuż zachodniej strony działki nr 100/6 do rowu
zrzutowego( tj. wspólnej granicy stref "A" i "B"). Następnie wspólnie z granicą
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strefy "B" biegnie wzdłuż rowu zrzutowego do wału wstecznego. Dalej biegnie w
kierunku północno wschodnim wałem wstecznym do ul. Solnej, zamykając obrys
strefy "A ochrony uzdrowiskowej od strony północnej.
2) Strefę „B” ochrony uzdrowiskowej obejmującą obszar o powierzchni 512,8
ha,
i wyliczony wskaźnik terenów zieleni (biologicznie czynnych) – 80,7% stanowiącą
bezpośrednią ochronę uzdrowiskowej strefy „A”, wyznaczoną następującymi
odcinkami:
STREFA „B” OCHRONY UZDROWISKOWEJ – przebiega:
- od wschodu (punkt B) - wałem przeciwpowodziowym w kierunku północnozachodnim (nr działki 1655/2) od ulicy Lipnowskiej (dz.nr.1890/1) - w stronę ul.
Solnej do granic miasta z gminą Aleksandrów Kujawski, (działka nr 1998)
pokrywając się z granicą gminy Aleksandrów Kujawski wzdłuż wału wstecznego
wspólnie z granicą strefy "C" w kierunku tężni do końca rowu zrzutowego (działka
nr 5/8, pokrywając się częściowo ze strefą "A" i "C" ochrony uzdrowiskowej.
- od końca rowu zrzutowego w kierunku południowo-zachodnim w stronę ul.
Sportowej po drodze gruntowej do ul. Wołuszewskiej, następnie skręca na wschód
ul. Wołuszewską dochodząc do działki nr 265/1, dalej skręca na południe wzdłuż
działki nr 309/2 do końca działki nr 309/3, następnie skręca na wschód i biegnie
granicami działek 312/1, 367/5, 315/5 do działki nr 317/3 następnie skręca na
południe wzdłuż działek nr 315/5, 367/5 do granicy z działką nr 388/6, następnie
od narożnika działek nr 367/5, 317/3 i 388/6 biegnie na wschód wzdłuż granicy
działek 386/6, 389/2, 389/1 przecina ul. Kolejową i dalej granicami działek 435,
436, 437/2, 437/1 do granicy z działką 431/1 po jej obrysie do ul. Kopernika.
Następnie skręca na południe biegnąc do ul. Gen. Bema. Dalej ul. Gen. Bema do
wschodniej granicy działki nr 2263, dalej od narożnika działki nr 2263 na północ
do granicy działki nr 2198/2, następnie skręca na wschód po granicach działek nr
2199 i 2200 do granicy z działką nr 2201/3, wzdłuż granic działek 2200 i 2201/3
na północ do ul. Żytniej, następnie przecina ul. Żytnią i zachodnią granicą działki
nr 2175 biegnie do ul. Piaskowej ( narożnik działki nr 1065/5). Od powyższego
narożnika biegnie granicami działek nr 1066, 1040/3, 1040/1, 1040/2, 1026/1,
1018/4 do ul. Topolowej.
Następnie skręca na wschód biegnąc ul. Topolową w stronę ul. 700-lecia i
przecinając ją biegnie do wschodniej granicy działki nr 2372. Następnie skręca na
północ i granicą działki nr 2372 biegnie do ul. Nieszawskiej.
Następnie na ulicy Nieszawskiej skręca na wschód biegnąc do działki nr 444/6 i
następnie skręca do ul. Wojska Polskiego.
Biegnie ul. Wojska Polskiego na wschód do działki nr1451/3 i następnie
przecinając ulicę biegnie na północ granicą działki nr 2141/1 do ul. Rolnej.
Przecinając ul. Rolną, granicą działki nr 2094 biegnie w kierunku rowu
melioracyjnego do działki nr 2081, następnie skręcając na zachód biegnie do ul.
Lipnowskiej, dalej ul Lipnowską biegnie do granicy z działką 1887, następnie
wzdłuż granicy miasta z gminą Raciążek do ul. Lipnowskiej zamykając obrys
strefy "B" w punkcie początkowym.
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3) Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej przebiega wzdłuż granicy
administracyjnej miasta gminy Ciechocinek. przylega do strefy "B" i stanowi jej
otoczenie, obejmuje obszar mający wpływ na zachowanie walorów
krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców
leczniczych.
Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszar o powierzchni 674,2 ha, i
wyliczony wskaźnik terenów zieleni 97% i stanowi granicę obszaru uzdrowiska.
§ 5
W strefach ochrony uzdrowiskowej "A", "B", "C" uzdrowiska Ciechocinek
zgodnie z 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.) obowiązują zapisane w tym artykule czynności zabronione.
1) W strefie ochronnej "A" zabrania się:
a) lokalizacji zakładów przemysłowych,
b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem
modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich
zabudowy,
c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków
turystycznych i campingowych,
d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów
ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w
formach i miejscach wyznaczonych przez gminę,
e) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia
1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2002 r.
Nr 207, poz. 1762 ze zm.),
f) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm),
g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,
h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów
sztucznych, składowisk odpadów stałych i płynnych, składów opału,
i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10% miejsc
sanatoryjnych w obiekcie,
j) lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą 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,
k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia
1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909),
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zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego i działalności o charakterze
rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 22-6, z wyjątkiem imprez
masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych,
l) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie
z odrębnymi przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe,
wędzarnie ryb, garbarnie,
m) wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej
"B" i "C";
2) W strefie ochronnej „B" zabrania się:
a) lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów przemysłowych,
punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych,
b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 z
obiektami towarzyszącymi,
c) 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,
d) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych,
e) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze,
f) prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną zmianę
istniejących stosunków gruntowo-wodnych,
g) lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych dla
samochodów osobowych, dostawczych i autobusów,
h) wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy ochronnej "C"
3) W strefie ochronnej „C" zabrania się:
a) nieplanowanego wyrębu drzew,
b) prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,
c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych
obiektów,
w tym zakładów przemysłowych,
d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia
przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu.
§6
Następujące sprawy ze względu na znaczenie dla lecznictwa uzdrowiskowego
wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw zdrowia:
1) zmiana kierunków leczniczych uzdrowiska,
2) zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy,
3) zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy,
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4) projektów decyzji w sprawie szczegółowej lokalizacji inwestycji (do czasu
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego):
a) w strefie „A” – w odniesieniu do wszystkich obiektów,
b) w strefie „B” i „C” – w odniesieniu do zakładów przemysłowych, usługowych i
innych mogących znacząco wpływać niekorzystnie na środowisko naturalne.
§7
1.W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego i
zachowania walorów uzdrowiskowych miasta, poza wymienionymi w ustawie
określa się szczegółowe czynności zabronione w poszczególnych strefach ochrony,
w zakresie:
1) wymagań sanitarnych
a) stosowania w budownictwie materiałów zawierających azbest i inne składniki
uznawane za szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska
b) gromadzenia i składowania odpadów i nieczystości organicznych przez okres
dłuższy niż 7 dni
2) w zakresie charakterystyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz
placówek kulturalnych
a) uzbrojenia terenu i budowle negatywnie oddziałujące na środowisko, poza
instalacjami infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacyjnej, wodociągowej,
energetycznej, gazowej itp.;
b) wykonywania ogrodzeń i parkanów nieruchomości w obszarach graniczących z
terenami o charakterze publicznym nie nawiązujących formą i materiałem do
istniejących w najbliższym otoczeniu;
c) dokonywanie dowolnej zmiany tynków, elewacji, szyldów, reklam oraz formy i
kształtu odnawianych obiektów i budowli, w którym to zakresie wymagane jest
uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
d) nadawanie budynkom i budowlom związanym z lecznictwem uzdrowiskowym
wymagającym malowania elewacji, zlokalizowanym w strefie „A” ochrony
uzdrowiskowej – kolorystyki odbiegającej od istniejącego stanu obiektów
sanatoryjnych;
3) zakazu handlu obnośnego i obwoźnego, z wyjątkiem punktów sprzedaży
pamiątek, wyrobów regionalnych i ludowych w miejscach wyznaczonych przez
gminę lub ustalonych w planie miejscowym;
4) w zakresie komunikacji:
a) zakaz parkowania samochodów w miejscach do tego nie przeznaczonych i
oznakowanych,
b) zakaz wjazdu do strefy „A” pojazdów samochodowych o ciężarze powyżej 10
ton oraz nie spełniających normy Euro 2, za wyjątkiem autobusów.
§ 8
W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące
powierzchnię nowo wydzielanych działek:
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- strefa „A” ochrony uzdrowiskowej.……..min. 0,25 ha
- strefa „B” ochrony uzdrowiskowej………min. 0,15 ha
- strefa „C” ochrony uzdrowiskowej……siedliskowych, pensjonatowych…0,15 ha
....…mieszkaniowych jednorodzinnych 0,10 ha
....…usługowych wg potrzeb
§ 9
W oparciu o udokumentowane wody lecznicze i leczniczy klimat, ustala się dla
uzdrowiska Ciechocinek następujące profile lecznicze:
DLA DOROSŁYCH:
1) CHOROBY ORTOPEDYCZNO – URAZOWE
2) CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
3) CHOROBY REUMATOLOGICZNE
4) CHOROBY KARDIOLOGICZNE I NADCIŚNIENIE
5) CHOROBYNACZYŃ OBWODOWYCH
6) CHOROBY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
7) CUKRZYCA
8) OTYŁOŚĆ
9)OSTEOPOROZA
10) CHOROBY KOBIECE
DLA DZIECI:
1)CHOROBY ORTOPEDYCZNO – URAZOWE
2) CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
3) CHOROBY REUMATOLOGICZNE
4) CHOROBY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
§ 10
Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej określają na podstawie
kierunków leczenia, o których mowa w § 9 statuty zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego, a wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w
uzdrowisku Ciechocinek powinny być zgodne z warunkami ustalonymi w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad
kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
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§ 11
Szczególnej ochronie podlegają ujęcia udokumentowanych wód leczniczych
znajdujących się w odwiertach:

Odwiert nr 11

4,69% woda chlorkowo-sodowa
jodkowa borowa i fluorkowa

(solanka),

bromkowa,

Odwiert nr 17

0,79% woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, borowa nieczynny

Odwiert nr 17a

0,19 woda chlorkowo-węglowodanowo-sodowo-wapniowa nieczynny

Odwiert nr 17b

0,22% woda chlorkowo-sodowa, bromkowa - nieczynny

Odwiert nr 19

0,33% woda chlorkowo-sodowa - nieczynny

Odwiert nr 19a

0,32 % woda chlorkowo-sodowa

Terma XIV

4,35 % woda hipotermalna 27ºC chlorkowo-sodowa (solanka)
bromkowa, jodkowa, borowa, siarczkowa

Terma XVI

6,43 % woda hipotermalna 33ºC chlorkowo-sodowa (solanka)
bromkowo-jodkowo-żelazisto-borowa

§ 12
Nieprzestrzeganie
zasad
określonych
odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

niniejszym

statutem

podlega

§ 13
Załącznikami tekstowymi do Statutu są:
- „Wykaz zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego”, stanowiący
załącznik nr 1,
- „Wykaz pomników przyrody oraz dużych kompleksów leśnych i szlaków
turystycznych”, stanowiący załącznik nr 2.
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Załącznik Nr 1
do Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

Wykaz zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
1.

Wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego

Szpitale uzdrowiskowe:
1) 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
2) Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy
3) Szpital PUC nr 4 „Dom Zdrojowy”
4) Szpital PUC nr 3 im. dr Markiewicza
5) Szpital PUC nr 1
6) Zespół Szpitalno–Sanatoryjny nr 5 „Zachęta”
Sanatoria uzdrowiskowe:
1) Sanatorium Uzdrowiskowe „Gracja”
2) Sanatorium Uzdrowiskowe „Łączność”
3) Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA
4) Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod Tężniami”
5) Sanatorium Uzdrowiskowe „Promień”
6) Sanatorium Uzdrowiskowe „Sanvit”
7) Sanatorium Uzdrowiskowe „Wrzos”
8) Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik”
9) Sanatorium Uzdrowiskowe Unii Z.Z. i O.S. ”Zdrowie”
10) Sanatorium Uzdrowiskowe „Ruch”
11) Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP
12) Sanatorium „Krystynka”
13) Sanatorium PZN
14) Sanatorium „Julianówka”
15) Sanatorium PUC „Grażyna”
16) Sanatorium Klinika „Villa Park”
17) Sanatorium Spółdzielczości Pracy „Perełka”
C) Przychodnia Uzdrowiskowa (Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek)
D) Zakłady Przyrodolecznicze znajdują się w poszczególnych zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego.
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2. Wykaz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
1) Trzy urządzone parki
a) Park Zdrojowy o pow. 18,2 ha z budowlami kortów tenisowych, pijalni wód
mineralnych, restauracją, muszlą koncertową, alejkami spacerowymi
wyposażonymi w ławki i pojemniki na nieczystości, fontannami „Jaś i Małgosia” i
„żabka” oraz 2 fontannami w oczkach wodnych.
b) Park Sosnowy o pow. 7,9 ha z alejkami spacerowymi wyposażony w
oświetlenie, ławki parkowe, pojemniki na nieczystości, sezonowa kawiarenka
letnia z szaletem publicznym.
c) Park Tężniowy o pow. 39 ha, z budowlami: basenu termalno-solankowego,
boiska sportowego, alejkami traktu solnego, urządzonymi rabatami kwiatowymi
(zegar kwiatowy)
2) Baseny rehabilitacyjne z wykorzystaniem leczniczej solanki:
W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w Ciechocinku znajdują się baseny
rehabilitacyjne, napełniane wodą zwykłą i solanką ciechocińską.
Baseny rehabilitacyjne znajdują się w:
a) Uzdrowisku Ciechocinek S.A. Szpital Uzdrowiskowy Nr I
b) Uzdrowisku Ciechocinek S.A. Dom Zdrojowy Nr IV
c) Sanatorium MSWiA
d) Sanatorium Sanvit
e) Sanatorium Pod Tężniami – zespół basenów
f) Sanatorium Wrzos
g) Sanatorium Gracja
h) Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym
i) Szpitalu Kolejowym
j) Hotelu Klinice Willa Park – zespół basenów
k) Sanatorium Julianówka
3) Tężnie solankowe z traktami spacerowymi
4) Fontanna „Grzybek” na wolnej przestrzeni wytwarzająca aerozol solankowy
5) Jaskinie solne urządzone w sanatoriach
6) Ścieżki spacerowe
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Załącznik nr 2
do Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

1. Wykaz pomników przyrody oraz dużych kompleksów leśnych
Obszary w otoczeniu miasta objęte ochroną prawną:
• Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, obejmujący
swym zasięgiem obszar całego miasta. Całkowita powierzchnia jednostki
objętej ochroną prawną wynosi 36814,0 ha. Ochronie podlegają zarówno
przyrodnicze jak i kulturowe elementy krajobrazu, gospodarowanie
prowadzone jest w sposób zapewniający stan równowagi ekologicznej; na
obszarze chronionego krajobrazu szczególnie zwraca się uwagę na
gospodarkę wodno-ściekową oraz gospodarkę odpadami.
• Najbardziej wartościowe obiekty przyrodnicze obejmowane są ochroną
rezerwatową. Rezerwat florystyczny „Ciechocinek” – słonorośli,
utworzono na obszarze 1,88 ha w północno-zachodniej części miasta;
rezerwat założony w celu ochrony rzadkich gatunków: astra solnego, świbiki
morskiej, solirodu zielonego, muchotrzewu solniskowego. Jest to rezerwat
częściowy, zakładający możliwość prowadzenia zabiegów w celu
zachowania gatunków chronionych – głównie poprzez eliminację gatunków
konkurencyjnych,
czy
zapewnienie
odpowiednich
warunków
hydrologicznych. W tym przypadku źródłem zasolenia jest solanka
pozabiegowa odprowadzana do Wisły oraz wody przenikające do gleb
podczas eksploatacji tężni. Roślinność halofitowa rozwija się tu w
zależności od stopnia nasycenia gleby solą.
Rezerwat florystyczny Ciechocinek
Powierzchnia
Rok
w ha
Nazwa
Położenie
utworezerwatu
całko- ochrona gminy
rzenia
wita ścisła
Ciechocinek 1963

2,25

-

Nadleśnictwo

Ciechocinek Gniewkowo

Rodzaj
rezerwatu
ochrona
roślinności

2. Pomniki przyrody są formami ochrony indywidualnej – na terenie miasta w
parku Zdrojowym znajduje się jeden okaz, jest to dąb szypułkowy o wysokości 22
m i obwodzie 390 cm.
Tereny zielone na terenie miasta spełniają szczególną rolę. Ciechocinek na
tle innych uzdrowisk wyróżnia się wysokim stopniem zagospodarowania terenów
zieleni, na terenie miasta wydzielono liczne skwery, zieleńce, ogrody i aleje oraz 3
główne parki wpisane do rejestru zabytków.
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3. Szlaki turystyczne:
1. Szlak im. Stanisława Noakowskiego: dł. szlaku 18,3 km Nieszawa,
Raciążek, Ciechocinek, Wołuszewo, Otłoczyn.
2. Szlak „Kujawski” dł. szlaku 24 km, Służewo, Aleksandrów Kujawski,
Ciechocinek, Słońsk Górny, Podole.
3. Szlak „Wiślany” dł. szlaku 7,6 km „Grzybek, ul. Traugutta, wał wiślany,
Wołuszewo.
4. Szlak „Krystynki” dł. szlaku 7,1 km, „Grzybek, ul. Zdrojowa, ul. Bema,
Kuczek, Raciążek.
5. Szlak „Solny” dł. szlaku 11,3 km Kuczek, Odolion, las ciechociński,
Otłoczyn PKP, Otłoczyn wieś.
6. Trakt solankowy – dł. 5,7 km, zlokalizowany na trasie: „Dom Zdrojowy” –
Park Tężniowy – wał wsteczny – Warzelnia soli - Park Zdrojowy.
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