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UCHWAŁA
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

 NR ....................

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zamiaru likwidacji 
opłaty uzdrowiskowej

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz § 42 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXVII/497/13 Rady 
Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg  
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3244 z późn.zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Rada Miasta Kołobrzeg przyjmuje stanowisko w sprawie zamiaru likwidacji opłaty 
uzdrowiskowej.

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Kołobrzeg do przekazania niniejszej uchwały: 

Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi właściwemu ds. turystyki, 
Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Zdrowia, Posłom i Senatorom Województwa 
Zachodniopomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Klubu 
Radnych "Kołobrzescy 

Razem"

Bogdan Błaszczyk

Przewodnicząca Klubu 
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Woźniaka

Izabela Zielińska
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Adam Hok

Przewodniczący Klubu 
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i Sprawiedliwość"

Maciej Bejnarowicz
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia....................2019 r.

Stanowisko Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie zamiaru likwidacji opłaty 
uzdrowiskowej

Stanowczo sprzeciwiamy się  likwidacji opłaty uzdrowiskowej, który to zamiar zawarto  
w Białej Księdze Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce.
Ustawodawca wprowadzając opłatę uzdrowiskową umożliwił miejscowościom 
uzdrowiskowym pozyskanie dochodów rekompensujących wydatki wynikające                          
z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach                               
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, związane                        
z utrzymaniem uzdrowiska, podtrzymaniem jego atrakcyjności, poprawą jakości oraz 
wzrostu standardu świadczonych na rzecz kuracjuszy usług.  Gminy uzdrowiskowe ze 
względu na potrzebę ochrony walorów uzdrowiskowych i środowiska naturalnego 
ponoszą  dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem statusu uzdrowiska, tj. m.in. 
utrzymanie zieleni, złóż naturalnych itd. Opłata uzdrowiskowa, która pozostaje w gminie, 
jest przeznaczona w całości na realizacje zadań związanych z infrastrukturą 
uzdrowiskową. Wydatkowanie tych środków ma na celu podniesienie atrakcyjności 
miasta, polepszenie oferty i standardu oferowanych usług. Proponowane przez 
Ministerstwo zmiany spowodują finansowe straty gmin uzdrowiskowych, co przełoży się 
na brak możliwości sprostania powyższym wymogom. Samorządy zostaną pozbawione 
środków.
W  omawianym projekcie zmian dot. regulacji systemu promocji turystycznej zabrakło 
odniesienia do ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Nie zawarto regulacji dotyczących całej 
sfery ochrony oraz funkcjonowania uzdrowiska jako podmiotu świadczącego usługi 
zdrowotne dla ludności. Nie wskazuje się także sposobu finansowania zadań nałożonych 
ustawą na gminy uzdrowiskowe. Powyższe może w dłuższej perspektywie przyczynić się 
do degradacji uzdrowisk w Polsce.
W związku z powyższym, podobnie jak Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, 

zdecydowanie sprzeciwiamy się regulacjom prowadzącym do odebrania gminom opłaty 
uzdrowiskowej.
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