
Warszawa, 2020-04-07

Jarosław Rzepa

minister rozwoju

Interpelacja nr 3878

Interpelacja w sprawie planów likwidacji opłaty uzdrowiskowej

Likwidacja opłaty uzdrowiskowej

 

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora (Dz.U.2018.1799 t.j. z dnia 2018.09.20) zwracam się do o udzielenie 
wyjaśnień w sprawie planów likwidacji opłaty uzdrowiskowej.

W Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2017.1056 t.j. z dnia 
2017.05.31) przewidziane zostały zadania gmin uzdrowiskowych związane z utrzymaniem 
uzdrowiska, w tym ochroną walorów uzdrowiskowych i środowiska naturalnego, podtrzymaniem 
jego atrakcyjności, poprawą jakości oraz standardu świadczonych na rzecz kuracjuszy usług.  

W związku z powyższym gminy ponoszą wydatki związane utrzymaniem statusu uzdrowiska, 
tj.: utrzymaniem złóż naturalnych, ochrony warunków naturalnych, utrzymaniem infrastruktury i 
gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, tworzenia 
warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju 
infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu 
leczenia uzdrowiskowego, itp. Na gminy uzdrowiskowe są także nałożone ograniczenia 
obowiązujące w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej, o których mowa w art. 38a 
Ustawy, m.in. budowy zakładów przemysłowych, autostrad i dróg ekspresowych czy też 
obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Opłata uzdrowiskowa ma na celu finansowanie zadań wynikających z ww. ustawy, ale także 
rekompensatę w zakresie nałożonych przez ustawę ograniczeń.

 

W Białej Księdze Regulacji Systemu Promocji Turystycznej pojawiła się informacja o zamiarze 
likwidacji opłaty uzdrowiskowej.

 



Z uwagi na doniosłość zagadnienia opisanego w niniejszej interpelacji dla samorządów w 
Polsce, a w szczególności gmin posiadających status miejscowości uzdrowiskowych wnoszę 
udzielenie odpowiedzi na pytania:

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

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?

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