
Oświadczenie złożone przez senatorów 

Janusza Gromka, Kazimierza Kleinę, Krzysztofa Brejzę,  

Władysława Komarnickiego i Joannę Sekułę 

na 3. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 stycznia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz 

Szanowna Pani Minister! 

„Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” opracowana przez Ministerstwo Sportu i 

Turystyki zawiera pomysł likwidacji opłaty uzdrowiskowej, która stanowi ważną funkcję rozwojową i fiskal-

ną dla każdej miejscowości uzdrowiskowej. Zaproponowana w jej miejsce nowa opłata miałaby tylko w nie-

wielkiej części zasilać budżety miejscowości uzdrowiskowych. 

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdro-

wiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych nakłada na miejscowości uzdrowiskowe wiele obowiązków, które 

opłata uzdrowiskowa rekompensowała. Likwidacja opłaty uzdrowiskowej spowoduje konieczność zaniecha-

nia realizacji części inwestycji przez miejscowości uzdrowiskowe. 

Na mocy art. 46 wspomnianej ustawy gminy uzdrowiskowe zobowiązane są do: 

— gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych 

surowców leczniczych oraz budowy lub innych czynności zabronionych w poszczególnych strefach ochrony 

uzdrowiskowej; 

— ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz spełniania wy-

magań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków 

do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych, o których mowa w odrębnych 

przepisach; 

— tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwo-

ju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia 

uzdrowiskowego; 

— tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obsza-

rów ochrony uzdrowiskowej, związanej ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5. 

Dla samego miasta Kołobrzeg opłata uzdrowiskowa wraz z dotacją z budżetu państwa (w wysokości rów-

nej wysokości pozyskanej opłaty uzdrowiskowej) w 2018 r. stanowiła blisko 14% budżetu. 

W związku z tym prosimy Panią Minister o odpowiedź na poniższe pytania. 

1. Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie, propozycje przedstawione w „Białej księdze regulacji systemu 

promocji turystycznej w Polsce” były konsultowane z samorządami gmin uzdrowiskowych, Stowarzysze-

niem Gmin Uzdrowiskowych RP oraz innymi organizacjami zajmującymi się turystyką uzdrowiskową w 

Polsce? 

2. Czy w przypadku likwidacji opłaty uzdrowiskowej planowane jest wprowadzenie innej opłaty, która 

będzie zasilała budżety gmin uzdrowiskowych? 
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