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Czy Jerzy Hausner zdà˝y doprowadziç do przyj´cia ustawy?

WA˚NE DLA CIECHOCINKAWA˚NE DLA CIECHOCINKA

Drugiego lipca 2003 roku Prezes Rady Ministrów
stosownym zarzàdzeniem powo∏a∏ Mi´dzyresortowy
Zespó∏ ds. Aktywizacji Spo∏eczno-Gospodarczej Uzdro-
wisk jako organ doradczy Rady Ministrów. Zadaniem
zespo∏u by∏o przygotowanie zintegrowanego progra-
mu rozwoju uzdrowisk, a w efekcie okreÊlenie g∏ów-
nych kierunków dzia∏aƒ Rzàdu RP niezb´dnych do
prawid∏owego funkcjonowania uzdrowisk i gmin uz-
drowiskowych. Jednym z powy˝szych dzia∏aƒ jest przy-
gotowanie i przyj´cie przez Rad´ Ministrów projektu
regulacji normujàcej funkcjonowanie gmin, na obszarze
których znajdujà si´ uzdrowiska. W grudniu ubieg∏ego
roku Komitet Rady Ministrów przyjà∏ sprawozdanie z
prac wspomnianego wy˝ej zespo∏u, z którego wynika,
˝e odpowiedzialnym za realizacj´ zadaƒ w nim nakreÊ-
lonych jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy we wspó∏-
dzia∏aniu z Ministerstwem Finansów. W zwiàzku z po-
wy˝szym zobowiàzaniem MGiP podj´∏o prace, rezul-
tatem których jest projekt ustawy o uzdrowiskach i
gminach uzdrowiskowych. Zgodnie z art. 38 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzàdzie gminnym
odr´bnoÊci ustroju gmin, które wykonujà zadania o
szczególnym charakterze okreÊlajà w∏aÊciwe ustawy.
W szczególnoÊci dotyczy to gmin uzdrowiskowych.
Majàc na uwadze fakt, i˝ w obowiàzujàcych przepisach
prawnych brak jest regulacji stanowiàcej wykonanie
powy˝szej delegacji projekt ustawy o uzdrowiskach i
gminach uzdrowiskowych pozwala na uzupe∏nienie
luki prawnej poprzez okreÊlenie odr´bnoÊci ustrojo-
wej i zasad funkcjonowania gmin uzdrowiskowych.
Obowiàzujàce do chwili obecnej przepisy ustawy o
uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym z 17 czerw-
ca 1966 roku nie przystajà zupe∏nie do bie˝àcej sytu-
acji spo∏eczno-gospodarczej, nie uwzgl´dniajà stanu
prawnego po powstaniu samorzàdów, nie uwzgl´dnia-
jà wreszcie potrzeb polskich uzdrowisk. Przygotowa-
ny projekt ustawy o uzdrowiskach i gminach uzdrowis-
kowych obejmuje zakresem regulacji:

- zasady nadawania obszarom statusu uzdrowiska,
statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej lub stacji
klimatycznej;

- odr´bnoÊci w zakresie ustroju gmin posiadajà-
cych status uzdrowiska i status obszaru ochrony uzdro-
wiskowej;

- dodatkowe zadania, jakie nak∏adane sà na gmi-
ny, które posiadajà status uzdrowisk, status obszaru
ochrony uzdrowiskowej lub stacji klimatycznej oraz
okreÊla êród∏o finansowania tych zadaƒ.

W projekcie ustawy przyj´to koncepcj´ dobrowol-
noÊci gminy w ubieganiu si´ o nadanie jej obszarowi
statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uz-
drowiskowej. Zgodnie z projektem ustawy gminà

uzdrowiskowà staje si´ gmina, której obszar lub jego
cz´Êç zosta∏ uznany - po spe∏nieniu wymogów ustawy
- za uzdrowisko. Projekt zawiera dwie mo˝liwoÊci
uzyskania statusu uzdrowiska, a tym samym gminy
uzdrowiskowej. Pierwsza dotyczy tych miejscowoÊci,
które ju˝ spe∏niajà warunki uzyskania statusu uzdro-
wiska i gminy uzdrowiskowej, tj. posiadajà z∏o˝a na-
turalnych surowców leczniczych lub klimat o potwier-
dzonych w∏aÊciwoÊciach leczniczych, posiadajà na
swoim terenie zak∏ady lecznictwa uzdrowiskowego i
urzàdzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Spe∏niajà
tak˝e okreÊlone w przepisach prawa o ochronie Êro-
dowiska wymagania w stosunku do Êrodowiska, po-
siadajà w∏aÊciwà infrastruktur´ w zakresie gospodar-
ki wodno - Êciekowej, energetycznej, w zakresie trans-
portu zbiorowego, a tak˝e w∏aÊciwà gospodark´ od-
padami.

Druga mo˝liwoÊç dotyczy uzyskania statusu uzdro-
wiska poprzez status obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Ten ostatni by∏by nadawany miejscowoÊciom, które
spe∏niajà cz´Êç warunków z wy˝ej wymienionych, lecz
na ich terenie nie funkcjonujà jeszcze zak∏ady lecznic-
twa uzdrowiskowego. Status obszaru ochrony uzdro-
wiskowej nie daje tytu∏u do pobierania op∏at uzdro-
wiskowych, lecz daje prawo do poboru op∏aty miejs-
cowej, która jest o 50% wy˝sza od op∏aty miejscowej
pobieranej w miejscowoÊciach nie b´dàcych obszara-
mi  ochrony uzdrowiskowej.

Tworzenie obszarów ochrony uzdrowiskowej prze-
widziano wi´c dla miejscowoÊci majàcych potencjal-
ne warunki do funkcjonowania uzdrowisk, lecz nie
uruchomi∏y na swoim terenie zak∏adów lecznictwa
uzdrowiskowego.

Przepisy projektu przewidujà te˝ - dla miejscowoÊ-
ci posiadajàcych klimat o potwierdzonych w∏aÊciwoÊ-
ciach leczniczych - mo˝liwoÊç uzyskania statusu sta-
cji klimatycznej. Tak˝e w takiej miejscowoÊci dopuszcza

Ju˝ od kilkunastu lat trwajà prace w kolejnych polskich parlamentach zmierzajàce do prawnego
unormowania dzia∏alnoÊci polskich gmin uzdrowiskowych. Kolejne projekty ustaw regulujàcych
kwestie dzia∏alnoÊci tych gmin by∏y z ró˝nych powodów odrzucane. Przedstawiamy Czytelnikom
„Zdroju” informacje dotyczàce ostatnich propozycji Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
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si´ mo˝liwoÊç poboru op∏aty miejscowej o 50% wy˝-
szej od standardowej stawki op∏aty miejscowej.

W projekcie ustawy nastàpi∏o odejÊcie od nieos-
trych zapisów odnoszàcych si´ do stref ochronnych
„A”, „B” i „C” wyst´pujàcych na terenie uzdrowiska
lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Zgodnie z pro-
jektowanymi przepisami strefy ochronne to obszary,
dla których przewidziano okreÊlone normy gospoda-
rowania w celu ochrony w∏aÊciwoÊci leczniczych oraz
∏adu porzàdku na terenie uzdrowiska lub obszaru
ochrony uzdrowiskowej. Poszczególne strefy ochron-
ne A, B i C zosta∏y zró˝nicowane ze wzgl´du na wpro-
wadzone w nich rodzaje zakazów, które sà precyzyj-
nie okreÊlone w statucie uzdrowiska lub obszaru och-
rony uzdrowiskowej. OkreÊlenie tych stref i zakazów
stanowi wytyczne dla miejscowych planów zagos-
podarowania przestrzennego okreÊlonych w przepi-
sach o zagospodarowaniu przestrzennym oraz pro-
wadzi do ujednolicenia standardów w tym zakresie.
Podzia∏ obszaru uzdrowiska lub obszaru ochrony uz-
drowiskowej na trzy strefy zgodnie z zasadami okreÊ-
lonymi w projekcie b´dzie mia∏ ostateczne znaczenie
dla decyzji organów gminy dotyczàcych zagospoda-
rowania terenu po∏o˝onego w tych strefach. Wprowa-
dzenie ograniczenia w mo˝liwoÊci lokowania dzia∏al-
noÊci gospodarczej w strefie A rekompensowane jest
mo˝liwoÊcià prowadzenia dzia∏alnoÊci neutralnej dla
Êrodowiska, na przyk∏ad  lokowanie w tej strefie hote-
li i pensjonatów.

W projekcie ustawy o uzdrowiskach i gminach uz-
drowiskowych okreÊlono dodatkowe zadania gmin
uzdrowiskowych oraz gmin posiadajàcych status ob-
szaru ochrony uzdrowiskowej, a tak˝e status stacji
klimatycznej. Gmina uzdrowiskowa oprócz zadaƒ
w∏asnych realizuje zadania zwiàzane z zachowaniem
funkcji leczniczych uzdrowiska, w szczególnoÊci w
zakresie gospodarki terenami z uwzgl´dnieniem po-
trzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony z∏ó˝ na-
turalnych surowców leczniczych i klimatu oraz spe∏-
niania wymagaƒ dla stref ochronnych, o których mowa
w ustawie, ochrony warunków naturalnych uzdro-
wiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, oraz spe∏-
nienie wymagaƒ w zakresie dopuszczalnych norm
zanieczyszczeƒ powietrza i nat´˝enia ha∏asu.

Zadaniem gminy - zgodnie z przyj´tym projektem
ustawy -  jest tak˝e  tworzenie warunków do funkcjo-
nowania zak∏adów i urzàdzeƒ lecznictwa uzdrowis-
kowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w
celu zaspokojenia potrzeb osób przebywajàcych w
gminie w celach leczniczych, tworzenie warunków
rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego poprzez opra-
cowanie i wdra˝anie strategii rozwoju uzdrowiska.

Ponadto gmina, na obszarze której znajduje si´
uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest
zobowiàzana do sporzàdzania i przedstawiania nie
rzadziej ni˝ raz na 10 lat ministrowi w∏aÊciwemu ds.
zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdze-
nia spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w ustawie. W
projekcie omawianej ustawy znalaz∏ si´ zapis, z którego
wynika, ˝e gmina uzdrowiskowa oraz gmina posiada-
jàca status obszaru ochrony uzdrowiskowej ma obowià-
zek utworzenia jednostki pomocniczej, nazywanej uz-
drowiskiem lub obszarem ochrony uzdrowiskowej w
przypadku, gdy obszar uzdrowiska lub obszar ochro-
ny uzdrowiskowej nie pokrywajà si´ z granicami ad-
ministracyjnymi gminy, natomiast pokrywajà si´ z gra-
nicami dzielnicy, osiedla lub miejscowoÊci nie b´dàcej
siedzibà gminy - wówczas obszar ten staje si´ jednost-
kà pomocniczà - zwanà uzdrowiskiem lub obszarem

ochrony uzdrowiskowej.
Jednostka pomocnicza tworzona jest po konsulta-

cji z mieszkaƒcami gminy. Proponuje si´, aby orga-
nem uchwa∏odawczym uzdrowiska lub obszaru och-
rony uzdrowiskowej by∏a komisja uzdrowiskowa, a
organem wykonawczym zarzàd. Wybory cz∏onków
komisji uzdrowiskowej okreÊlaç majà przepisy doty-
czàce liczby radnych wybieranych do rad gmin. Praca-
mi komisji kieruje przewodniczàcy. Komisja wy∏ania
ze swego sk∏adu trzyosobowy zarzàd.

Gospodarka finansowa uzdrowiska prowadzona
ma byç na podstawie za∏àcznika do uchwa∏y bud˝eto-
wej Rady Gminy, okreÊlajàcej Êrodki przeznaczone do
dyspozycji jednostki pomocniczej na realizacj´ jej za-
daƒ. W przypadku gminy, w której obszar uzdrowiska
lub obszaru ochrony uzdrowiskowej pokrywa si´ z
granicami administracyjnymi gminy lub granicami ad-
ministracyjnymi miejscowoÊci b´dàcej siedzibà gminy,
nie tworzy si´ jednostki pomocniczej, natomiast Rada
Gminy powo∏uje sta∏à komisj´ uzdrowiskowà. Komisja
sk∏adaç si´ ma z 9 osób. Jej cz∏onkami majà byç eksperci
i specjaliÊci problematyki uzdrowiskowej.

Zgodnie z projektem ustawy gmina uzdrowisko-
wa realizuje zadania specyficzne, nie wyst´pujàce w
innych gminach. Poniewa˝ sà to zadania dodatkowo
na∏o˝one na gmin´, w projekcie okreÊlono mo˝liwe
êród∏a finansowania tych zadaƒ. Zapisano w nim, ˝e
gmina uzdrowiskowa ma prawo do:

- pobierania op∏aty uzdrowiskowej na zasadach
okreÊlonych w przepisach odr´bnych;

- rekompensaty utraconych dochodów z tytu∏u
obni˝enia stawek podatku od nieruchomoÊci dla
obiektów, w których prowadzona jest dzia∏alnoÊç
gospodarcza w zakresie udzielania Êwiadczeƒ zdro-
wotnych;

- pobierania op∏at za korzystanie z parków uzdro-
wiskowych.

W projektowanych przepisach proponuje si´ wpro-
wadzenie zmian w dotychczasowych przepisach o
podatkach i op∏atach lokalnych w taki sposób, aby
rozró˝niç miejscowoÊci o walorach turystycznych i
krajobrazowych - gdzie jest pobierana op∏ata miejs-
cowa, oraz miejscowoÊci uzdrowiskowych, gdzie b´dzie
pobierana op∏ata uzdrowiskowa.

W omawianym projekcie znalaz∏ si´ tak˝e zapis
odnoszàcy si´ do zrekompensowania utraconych do-
chodów z tytu∏u podatku od nieruchomoÊci od zak∏a-
dów lecznictwa uzdrowiskowego. Jest to rozwiàzanie
to˝same z tym, jakie wprowadzono do ustawy o och-
ronie przyrody ( w rezerwatach przyrody, parkach
narodowych i parkach krajobrazowych).

JakoÊç zmian, które zaproponowa∏o Ministerstwo
Gospodarki i Pracy w omawianym projekcie ustawy,
stwarza realnà szans´ uporzàdkowania i nadania ram
prawnych funkcjonowania uzdrowisk i gmin uzdro-
wiskowych oraz s∏u˝yç mo˝e aktywizacji ich rozwoju
gospodarczego. Oby tylko wystarczy∏o woli i czasu
naszym parlamentarzystom na jej skuteczne wprowa-
dzenie w ˝ycie. Dotychczasowe doÊwiadczenia nie
napawajà optymizmem. I choç Premier Jerzy Hauser
dokonujàc oceny projektu stwierdzi∏, ˝e do∏o˝y wszel-
kich staraƒ, aby ustawa zosta∏a przyj´ta przez parla-
ment obecnej kadencji, koƒczàc blisko pi´tnastolet-
nià batali´ o tak wa˝ny dla polskich uzdrowisk doku-
ment, pozostajà uzasadnione obawy. Jedno jest pewne.
Atmosfera w naszym Sejmie nie sprzyja konstruktyw-
nym dzia∏aniom. Czy polskie uzdrowiska tak˝e b´dà
ponosiç konsekwencje „wojny na górze”?

      Leszek Dzier˝ewicz


