
UCHWAŁA NR LXII/457/14
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Miejską 
Kościerzyna statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.5 i art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  oraz art.35 i art.39 ustawy 
z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz.1399 ze zm.)Rada 
Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do prac związanych z nadaniem Gminie Miejskiej Kościerzyna statusu 
uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościerzyna do przeprowadzenia uzgodnień 
związanych z nadaniem Gminie Miejskiej Kościerzyna statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony 
uzdrowiskowej, z Gminą Kościerzyna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta

Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE

Gmina Miejska Kościerzyna określiła w Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Miasta
Kościerzyna na lata 2005-2015 misję miasta: „Miasto Kościerzyna Centrum ziemi
Kościersko-Zaborskiej o walorach uzdrowiskowych. Miasto o dobrze rozwiniętej infrastrukturze
technicznej i społecznej przyjaznej dla mieszkańców i turystów”. Realizując kierunki działania
określone w w/w dokumencie należy podjąć stosowne kroki określone jako fazy w procesie zamiaru
uzyskania przez Gminę statusu uzdrowiska , względnie obszaru ochrony uzdrowiskowej.

FAZY POSTĘPOWANIA W PROCESIE ZAMIARU UZYSKANIA PRZEZ GMINY STATUSUUZDROWISKA,
WZGLĘDNIE OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ:

I. Podjęcie uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do prac związanych z uzyskaniem przez gminę statusu
uzdrowiska, lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.
II. Uzyskanie informacji w Ministerstwie Zdrowia (w Wydziale Uzdrowisk), czy istnieją realne przesłanki
utworzenia uzdrowiska w gminie ( wizja lokalna w terenie specjalisty od spraw uzdrowisk - stwierdzająca
posiadanie odpowiednich obszarowo przestrzeni, obowiązujących wskaźników zieleni, umożliwiających utworzenie strefy
„A” ochrony uzdrowiskowej oraz innych stref ochronnych).
III.Wykonanie odwiertów wody leczniczej zimnej lub termalnej i utworzenie kopalni borowin o ile istnieją na
obszarze planowanego uzdrowiska .
IV. Zlecenie badań i uzyskanie świadectw od uprawnionych przez Ministra Zdrowia instytutów, potwierdzających
właściwości lecznicze kopalin.
V. Zlecenie badań klimatu leczniczego i uzyskanie świadectwa od uprawnionych przez Ministra Zdrowia
instytutów.
VI. Utworzenie obszaru górniczego i terenu górniczego a tym samym powołanie zakładu górniczego.
VII. Doprowadzenie wód leczniczych do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
VIII.Wykonanie rozwiązania procesu utylizacji ścieków po kąpielowych.
IX. OPRACOWANIEOPERATU UZDROWISKOWEGO (systemem własnym lub zleconym).
W Ministerstwie Zdrowia w Wydziale Uzdrowisk dokonać:
a) wstępnego zaopiniowanie przebiegu stref ochrony uzdrowiskowe,
b) ustalenie kierunków leczniczych dla uzdrowiska w Ministerstwie Zdrowia w oparciu o świadectwa wód
i klimatu.
X. Przekazanie Operatu Uzdrowiskowego Ministrowi Zdrowia do zaopiniowania.
XI. Po otrzymaniu pozytywnej Decyzji Ministra Zdrowia o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego
na obszarze gminy i w otrzymaniem statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Decyzją Prezesa Rady Ministrów, gmina w określonym terminie, opracowuje statut uzdrowiska, zgodnie
z zapisami w operacie uzdrowiskowym i zapisami w ustawie uzdrowiskowej, następnie przesyła 1 egzemplarz
Ministrowi Zdrowia i dalej statut należy zamieścić w Dzienniku Urzędowym Wojewody.

UWAGA!
Jeżeli Gmina występuje o przyznanie statusu Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej nie wykonuje zakresu umieszczonego w
punkcie VII i VIII. Gmina, która na podstawie decyzji ministra ds. zdrowia uzyska potwierdzenie
możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na swoim obszarze, sporządza i uchwala miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A„ ochrony uzdrowiskowej, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, w terminie do 2 lat od dnia otrzymania tej decyzji.

W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
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