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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Dotyczy: Odpowiedź na Interpelacje nr 3878 posła Jarosława Rzepy dotyczącą planów likwidacji opłaty 
uzdrowiskowej.

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją nr 3878 posła Jarosława Rzepy z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie „planów 
likwidacji opłaty uzdrowiskowej”, Minister Rozwoju udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy prowadzone są prace mające na celu likwidację opłaty uzdrowiskowej lub czy planowane są 
prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie?

Analizowane rozwiązania zawarte w projekcie „Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej 
w Polsce” nie są rekomendacją i nie stanowią materiału, który jest rozwiązaniem legislacyjnym. W tym 
momencie nie są prowadzone żadne prace odnośnie nowelizacji przepisów dotyczących opłaty 
uzdrowiskowej.

2. Jeśli są prowadzone prace polegające na likwidacji opłaty uzdrowiskowej to czy w związku z tym 
przewidziane są jakiekolwiek działania zmierzające do zrekompensowania gminom 
uzdrowiskowym zmniejszenia wpływów do ich budżetów i czy prowadzone są jakiekolwiek analizy 
w celu ustalenia w jakim stopniu likwidacja opłaty uzdrowiskowej przyczyni się do spowolnienia 
rozwoju takich gmin?

Tak jak wspomniano wcześniej, nie jest planowana likwidacja opłaty uzdrowiskowej.

3. W jaki sposób gminy mające status uzdrowiskowych miałyby finansować zadania nałożone ww. 
ustawą na te gminy?

Raporty i materiały, które zostały zawarte w projekcie „Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji 
Turystycznej 
w Polsce” stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszych rozważań, konsultacji i dyskusji z branżą turystyczną 
oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Nie są planowane jakiekolwiek zmiany dotyczące 
funkcjonowania gmin uzdrowiskowych
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Z poważaniem

Z up. Ministra
 
Wojciech Murdzek
Sekretarz Stanu
[podpisano elektronicznie]


		2020-04-15T13:44:24+0000
	Wojciech Murdzek; MR




