
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Łyczaka 
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na terenie strefy „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej zna-

cząco ograniczona jest dopuszczalność budowy parkingów. W strefie „A” dopuszczalne są parkingi naziemne 

o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sana-

toriach uzdrowiskowych i pensjonatach (nie więcej jednak niż 30 miejsc postojowych), a także parkingi na-

ziemne przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 10. W strefie „B” mak-

symalna liczba miejsc postojowych na parkingu naziemnym wynosi 50. 

Regulacja ta, w założeniach słuszna i mająca na celu ochronę najistotniejszych części uzdrowisk, poprzez 

swój rygoryzm powoduje jednak poważne utrudnienia w rozwoju gmin uzdrowiskowych, a także istotne 

szkody dla środowiska (prawdopodobnie większe niż te, z którymi wiązałaby się budowa większych parkin-

gów). Niedostosowanie do faktycznych potrzeb liczby dopuszczalnych miejsc parkingowych powoduje bo-

wiem powstawanie tzw. dzikich parkingów w miejscach niedozwolonych (trawniki, łąki, lasy), co skutkuje 

istotnymi szkodami na terenach zielonych. Podkreślenia wymaga, iż działania podejmowane przez Policję i 

Straż Miejską (mandaty), a także władze gmin uzdrowiskowych – w postaci kampanii społecznych – nie dają 

oczekiwanych rezultatów. 

W związku z powyższym należałoby rozważyć zmianę ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowi-

skach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych poprzez urealnienie i dostosowa-

nie określonych w niej limitów miejsc postojowych do bieżących potrzeb, w szczególności do potrzeb nocle-

gowych w szpitalach, sanatoriach i pensjonatach, a także poprzez umożliwienie budowy parkingów podziem-

nych. 

Wspomniana zmiana stworzy kuracjuszom możliwości swobodnego dotarcia do miejsc pobytowych. 

Chciałbym również zauważyć, iż zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce w przeważającej większości 

wykonują świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji układu ruchu. Każdy pacjent 

przyjeżdżający z walizką na trzytygodniowy pobyt narażony jest na przeciążenie kręgosłupa i stawów z po-

wodu utrudnionego dotarcia do miejsca pobytu przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji. 

Proszę uprzejmie Pana Ministra o rozważenie możliwości zwiększenia w ustawie liczby dopuszczalnych 

miejsc parkingowych przed szpitalami uzdrowiskowymi, sanatoriami uzdrowiskowymi i pensjonatami uza-

leżnionej od liczby miejsc noclegowych, jak również o dopuszczenie możliwości budowy parkingów pod-

ziemnych zarówno w strefie „A”, jak i w strefie „B”. 

Wspominana ustawa wymaga również ponownej analizy pod kątem dopuszczalności lokalizowania w 

strefie „A” stacji bazowych telefonii komórkowej. Obecnie obowiązujący bezwzględny zakaz lokalizowania 

w strefie „A” tychże stacji (poza tymi na potrzeby służb ratunkowych) powoduje ogromne problemy prak-

tyczne z łącznością. Dotyczy to zarówno życia codziennego uzdrowiska, jak i sytuacji kryzysowych, np. 

klęsk żywiołowych. W tej sytuacji rodzi się pytanie o to, jakie są racjonalne przyczyny, z których wynika tak 

rygorystyczny zakaz. 

W związku z powyższym proszę o informację, czy możliwe byłoby wzięcie pod uwagę zmiany regulacji 

ustawowej poprzez dopuszczenie w lokalizacji „A” budowy niewielkich urządzeń nadawczych, np. według 

formuły przewidzianej dla strefy „B”. 

Z wyrazami szacunku 

Józef Łyczak 
 


