
UCHWAŁA NR XXVI/380/2021 
RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym  dotacji uzdrowiskowej 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn.zm.) oraz § 9 ust. 2 lit. c Statutu Miasta Ustroń stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Ustroń 
Nr L/548/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń (tj. Dz.Urz. Woj. Śląskiego 
z 2016 r., poz. 3253 z późn. zm.) 

Mając na celu rozwój Miasta Ustroń, dobro jego mieszkańców, a także licznie odwiedzających Miasto Ustroń turystów, 
wczasowiczów i kuracjuszy 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1.  

1. Postanawia wystąpić do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rady Ministrów z apelem o podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej oraz przyjęcie uregulowań prawnych poprzez zmianę ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych lub wprowadzenie  przepisów w odrębnych 
ustawach, umożliwiających gminom uzdrowiskowym wnioskowanie w kolejnych latach o dotację uzdrowiskową 
w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego lub w wysokości równej opłacie 
uzdrowiskowej pobranej w roku 2019 r. 

2. Szczegółowe uzasadnienie apelu zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Marcin Janik 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/380/2021 

Rady Miasta Ustroń 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Gminy uzdrowiskowe, takie jak Ustroń, na podstawie  artykułu 48 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, mają prawo do pobierania opłaty uzdrowiskowej. 
To istotny dochód dla uzdrowiskowych gmin. Przykładowo w roku 2019 – czyli przed  pandemią – w Ustroniu pobrano 
opłatę w kwocie 2 964 973,11 pln. Rok 2020 przez ograniczenia i lockdowny to dochód na poziomie 1 913 731,69 pln. 
Ponad milion złotych różnicy! Należy zaznaczyć, że w ubiegłym roku czas ferii zimowych był jeszcze zupełnie 
„normalny”, także miesiące wakacyjne to okres poluzowania obostrzeń i spory ruch turystyczny. W bieżącym roku branża 
jest w całkowitym zawieszeniu – i nie wiemy jak długo  to jeszcze potrwa. Łatwo więc przewidzieć, że dochody z tytułu 
opłaty uzdrowiskowej w roku 2021 będą bardzo skąpe. 

Artykuł 49 wspomnianej wcześniej ustawy gwarantuje gminom uzdrowiskowym otrzymanie dotacji z budżetu państwa 
w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jst. W skrócie – w roku bieżącym Ustroń otrzyma dotację uzdrowiskową 
w wysokości opłaty uzdrowiskowej pobranej w roku 2019 tj. 2 964 974 pln. W przyszłym 2022 roku dotacja będzie 
mniejsza bowiem wpływy z opłaty uzdrowiskowej w roku 2020 są mniejsze – 1 913 732 pln. W kolejnym roku będzie 
podobnie. Możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej i dotacji ma znaczenie dla 
gospodarki finansowej gmin uzdrowiskowych, szczególnie w kontekście konieczności wykonywania zadań związanych 
z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska określonych w artykule 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym 
w szczególności ochrony złóż naturalnych, warunków naturalnych uzdrowiska, wymagań w zakresie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego. Spadek dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej i dotacji uzdrowiskowej wpłynie 
negatywnie na utrzymanie uzdrowisk, które są i będą bardzo potrzebne w trudnym czasie pandemii i po jej ustąpieniu. 
Dlatego  podjęcie przez Radę Miasta Ustroń uchwały intencyjnej w sprawie zmiany ustawy 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych lub 
wprowadzenie  przepisów w odrębnych ustawach, umożliwiających gminom uzdrowiskowym wnioskowanie w kolejnych 
latach o dotację uzdrowiskową równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w roku poprzedzającym rok 
bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jst lub opłaty uzdrowiskowej pobranej w roku 2019 r. 
jest uzasadnione. Proponowane rozwiązanie pozytywnie wpłynie na stan finansów publicznych w uzdrowiskach, jest 
organizacyjnie proste i nie będzie wielkim obciążeniem dla budżetu państwa. Zmiana ustawy będzie przejawem troski 
o zdrowie Polaków. 

Obecnie w Polsce jest 45 uzdrowisk, sanatorium w kopalni w Wieliczce oraz osiem miejscowości , które posiadają 
status obszaru ochrony uzdrowiskowej. W województwie śląskim są dwa uzdrowiska: Goczałkowice – Zdrój oraz Ustroń.
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