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Jakub Kosior, Adrianna Ogonowska 

Czy warto być gminą uzdrowiskową? Analiza porównawcza 

dochodów wybranych gmin uzdrowiskowych oraz gmin 

nieposiadających takiego statusu 

 

1. Uwagi wstępne 

W Polsce jest prawie 2,5 tysiąca gmin, jednak tylko niektóre z nich 

wyróżniają się szczególnymi walorami klimatycznymi, wypoczynkowymi  

i zdrowotnymi. Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia z września 2011 r. 

jedynie 45 z nich posiada status uzdrowiska, tylko jedna zaś miejscowość 

uzyskała status obszaru ochrony uzdrowiskowej1. Początków lecznictwa 

uzdrowiskowego na ziemiach polskich można doszukać się już w XI wieku, 

kiedy to żona króla Władysława Hermana stosowała siarczane kąpiele 

lecznicze w Inowłodzu nad Pilicą2. Natomiast pierwsza polska ustawa 

dotycząca uzdrowisk pochodzi z 1922 r3. 

 

2. Odrębności wynikające ze szczególnego statusu gmin 

uzdrowiskowych w Polsce 

Aktualnie ustawodawca poprzez uzdrowisko rozumie obszar,  

który posiada złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat  

o potwierdzonych właściwościach leczniczych. Potwierdzenie wskazanych 

powyżej właściwości przebiega na zasadach określonych w ustawie z dnia 

28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

                                                           
1 www2.mz.gov.pl (dostęp: 13.11.2015 r.). 
2 T. Kozłowska-Szczęsna, Stan badań klimatu i bioklimatu Polski, Dokumentacja 

Geograficzna nr 16, Warszawa 2000, s. 5.  
3 Ustawa z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz.U. Nr 31, poz. 254). 
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ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych4. Jednocześnie, 

dany obszar powinien spełniać określone w przepisach o ochronie 

środowiska5 wymagania w stosunku do środowiska oraz posiadać 

infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzić 

gospodarkę odpadami (art. 34 ust. 1 u.l.u.). Co istotne, na danym obszarze 

będącym uzdrowiskiem powinny znajdować się również zakłady lecznictwa 

uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego przygotowane do 

prowadzenia tego typu działalności6. Status ten niewątpliwie jest atrakcyjny 

także z punktu widzenia turystyki. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu 

Statystycznego, który w latach 2000-2010 odnotował stały procentowy 

wzrost zapotrzebowania na miejsca hotelowe w ośrodkach turystycznych 

zlokalizowanych na terenie gmin uzdrowiskowych w stosunku do spadku 

zapotrzebowania na miejsca hotelowe zlokalizowane na terenie tych samych 

województw w miejscowościach nieposiadających statusu uzdrowiska7. 

Dodatkowo w gminach o statusie uzdrowiska, zgodnie z danymi z roku 2010, 

w przeliczeniu na stu mieszkańców przypadało dwanaście miejsc  

w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania, podczas gdy dla 

całego kraju wskaźnik ten był sześć razy niższy i wynosił dwa miejsca  

w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania8. Świadczy to o tym, 

że status gminy uzdrowiskowej wpływa na zwiększone zainteresowanie 

turystów. Należy jednak pamiętać, że istnieją również wymierne 

ograniczenia, które wpływają na codzienne funkcjonowanie takich gmin.  

                                                           
4 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 651  
z późn. zm.), ustawa przywoływana dalej jako u.l.u.  

5 Przykładowo wymagania dotyczące czystości powietrza, gleby czy jakości wody. 
6 Należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawa uzdrowiskowa wprowadza rozróżnienie na dwa 

rodzaje szczególnych statusów nadawanych gminom: status uzdrowiska i status obszaru 
ochrony uzdrowiskowej. Uzyskanie drugiego z wymienionych statusów wymaga spełnienia 
przesłanek wskazanych w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej, z wyjątkiem umiejscowienia na 
tych terenach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 
służących do działalności o charakterze uzdrowiskowym (art. 34 ust. 2 u.l.u.).  

7 Główny Urząd Statystyczny, Lecznictwo Uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010. 
Informacje i opracowania statystyczne, Kraków 2011, s. 81. 

8 Tamże.  
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Należy zadać pytanie czy posiadanie statusu uzdrowiska wpływa na 

efektywność funkcjonowania gminy. W niniejszym artykule porównane 

zostaną budżety wybranych gmin uzdrowiskowych z budżetami 

znajdujących się w podobnym położeniu gmin, które statusu uzdrowiska nie 

posiadają. Szczególnej analizie poddane zostaną dochody gmin wynikające 

wprost z przywilejów, jakie niesie ich specjalny status oraz dochody z tych 

obszarów gospodarki, które na terenie uzdrowisk są zakazane. Tym samym 

będzie to stanowiło podstawę analizy, czy z prawnego i ekonomicznego 

punktu widzenia zyski płynące z posiadania statusu uzdrowiska 

rekompensują konieczne do uzyskania tego statusu ograniczenia.  

Przed dokonaniem analizy poszczególnych budżetów gmin należy 

omówić merytoryczne podstawy przywilejów, jak i obostrzeń wypływających 

z omawianego statusu gminy uzdrowiskowej, w szczególności negatywnych 

skutków nadania statusu uzdrowiska. Obszar gminy, która uzyska ów status 

zostaje objęty ochroną uzdrowiskową. W tym miejscu należy wspomnieć, że 

ochroną taką może zostać objęty cały teren jednostki samorządu 

terytorialnego bądź tylko jej fragment. W zależności od tego gmina bądź jej 

fragment objęty ochroną, zostają podzielone na tzw. strefy ochronne. 

Ustawa uzdrowiskowa wprowadza bowiem nakazy i zakazy określonych 

działalności w trzech rodzajach stref ochronnych wydzielonych na obszarze 

uzdrowiska. 

Pierwsza z nich, zawierająca najbardziej restrykcyjne ograniczenia, 

strefa „A” obejmuje tereny, na których znajdują się (bądź są planowane) 

zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Ustawodawca w art. 5  

i u.l.u. określił, co może zostać uznane za takie urządzenie (art. 5) lub zakład 

(art. 6); są to m.in. pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, a także szpitale 

uzdrowiskowe czy zakłady przyrodolecznicze. Na terenie tym udział zieleni 

musi wynosić, co najmniej 65% (art. 38 pkt 1 u.l.u.). Ustawodawca ściśle 

wskazał, jakie ograniczenia w sferze planowania przestrzennego niesie za 

sobą przynależność terenu do strefy „A”, dokonując ich enumeratywnego 
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wyliczenia w art. 38a ust. 1 pkt od 1 do 12 u.l.u. W pierwszym punkcie 

wskazane zostały rodzaje budowli, których lokowanie w omawianej strefie 

jest zabronione. Są to m.in. zakłady przemysłowe, obiekty handlowe  

o powierzchni użytkowej większej niż 400 m2 oraz wszelkie inwestycje 

budowlane zaliczane do przedsięwzięć kwalifikowanych (tzn. przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko). Należy 

podkreślić, że ustawodawca skorzystał tu z odwołania do definicji pojęcia 

budowa zawartej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane9, jednak 

samo pojęcie „zakład przemysłowy” postanowiono zdefiniować na potrzeby 

omawianego aktu prawnego. W konsekwencji, w myśl art. 2 pkt 13 u.l.u. 

przez zakład przemysłowy rozumie się zespół budynków i urządzeń wraz  

z terenem, na którym prowadzi się działalność wytwórczą polegającą na 

przekształcaniu mechanicznym, fizycznym lub chemicznym materiału, 

substancji lub ich części składowych w nowy produkt. W dalszych punktach 

wskazano zakazy, które dotyczą sfery wolności działalności gospodarczej 

czy organizacji imprez masowych. Należą do nich m.in. takie ograniczenia, 

jak: zakaz prowadzenia działalności rolniczej, trzymania zwierząt 

gospodarskich, uruchamiania składowisk odpadów, czy prowadzenia 

działalności o charakterze rozrywkowym zakłócających ciszę nocną. 

Dokonując analizy regulacji prawnych zawartych w u.l.u. można stwierdzić, 

że gminy mają stosunkowe niewielkie pole manewru w przypadku 

gospodarowania na terenach strefy ochronnej „A”. Ustawodawca powiązał te 

obszary wyłącznie z funkcją uzdrowiskową i leczniczą obiektów 

sanatoryjnych oraz hotelowo-pensjonatowych, czyniąc zabronionymi 

wszelkie inne przejawy działalności gospodarczej w kwartałach objętych tą 

strefą. Jest to zatem jedno z istotniejszych i najbardziej dolegliwych 

ograniczeń, które wiąże się z uzyskaniem statusu uzdrowiska.  

                                                           
9 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409  

z późn. zm.). 
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Niewiele mniej restrykcyjne są unormowania dotyczące kolejnej ze 

stref - strefy „B”. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że obszar ten 

obejmuje tereny przyległe do stref „A”. Procent udziału terenów biologicznie 

czynnych wynosi tu co najmniej 50% (art. 38 pkt 2 u.l.u.). Podobnie jak  

w strefie „A”, tak i w omawianym przypadku zabrania się budowy zakładów 

przemysłowych oraz obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400 m2. 

Niemożliwe jest również uruchamianie składowisk odpadów stałych  

i płynnych oraz innych tego typu przedsięwzięć opisanych w art. 38a ust. 1 

pkt 2 u.l.u. W przeciwieństwie do strefy „A” możliwe jest natomiast lokowanie 

budynków mieszkalnych, budynków turystycznych czy prowadzenie 

działalności rolniczej. Strefy „B” są zatem obszarami, które mają zapewnić 

podstawową obsługę hotelową i gastronomiczną dla kuracjuszy. Należy 

jednak podkreślić, że są to tereny, na których swoboda gmin jest ściśle 

ograniczona, a realizowane tam inwestycje nie są źródłem znacznych 

dochodów podatkowych dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Przechodząc do omówienia ostatniej kategorii stref – tj. strefy „C”,  

w pierwszej kolejności podkreślić należy, że są to z reguły najrozleglejsze  

z wyznaczanych obszarów10. Ograniczenia dotyczące zagospodarowania 

tych terenów są najmniejsze. Jednakże, tak jak w pozostałych strefach,  

tak i tutaj nie ma możliwości lokowania zakładów przemysłowych. Również 

analogicznie do obszarów kategorii „A” i „B” nie można w nich pozyskiwać 

surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze ani 

prowadzić wyrębu drzew leśnych i parkowych (z wyjątkiem cięć 

pielęgnacyjnych i wyrębów określonych w planie urządzenia lasu). Zabrania 

się również prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań 

                                                           
10 Jako przykład można wskazać obszar uzdrowiska Świnoujście (będący uzdrowiskiem na 

mocy zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie 
wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska, M.P. Nr 45, poz. 228), w którym wyznaczono 
specjalne obszary ochrony uzdrowiskowej pod nazwą „Dzielnica Nadmorska”. Obszar ochrony 
uzdrowiskowej „A” obejmuje powierzchnię 159 ha, obszar ochrony uzdrowiskowej „B” swoim 
zasięgiem obejmuje powierzchnię o 17 ha większą, zaś obszar ochrony uzdrowiskowej „C” ma 
powierzchnię aż 638 ha (www.swinoujscie-nieruchomosci.pl/pub/Operat_Uzdrowiskowy_ 
Uzdrowisko_Swinoujscie.pdf, dostęp: 15.11.2015 r.). 
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powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych,  

a także prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię 

uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu. 

Jednak, co istotne w strefie „C” realizowana jest ogólnomiejska funkcja 

usługowa. 

Ustawodawca uniemożliwił zatem lokowanie zakładów przemysłowych 

na całości obszarów określonych jako tereny uzdrowisk lub obszary ochrony 

uzdrowiskowej. W znacznej mierze ogranicza to możliwości dywersyfikacji 

źródeł dochodu gmin posiadających status uzdrowisk, w szczególności tych, 

które cały swój obszar mieszczą na terenie ochrony. Dodatkowo należy 

zwrócić uwagę na specyficzną definicję zakładu przemysłowego 

umieszczoną w u.l.u., zakreślającą bardzo szeroki ewentualny krąg 

podmiotów, które za taki zakład mogą być uznane. Należy podkreślić,  

że istniejące rygory we wprowadzaniu różnego rodzaju ograniczeń  

w funkcjonowaniu uzdrowisk wynikają nie tylko ze specyfiki stref ochronnych 

regulowanych w u.l.u., ale również z innych regulacji prawnych dotyczących 

obszarów chronionych11, przykładowo takich, jak: parki narodowe czy 

obszary Natura 2000. 

Należy również zwrócić uwagę na korzyści wynikające z uzyskania 

przez gminę statusu uzdrowiska. Dane opublikowane przez Główny Urząd 

Statystyczny potwierdzają tezę, że status uzdrowiska przynosi korzyści  

w sferze zainteresowania turystycznego. Należy jednak pamiętać, że oferta 

uzdrowisk skierowana jest do określonej grupy zainteresowanych, nie zaś do 

ogółu. Aktualnie turystyka uzdrowiskowa jest uważana za najprężniej 

rozwijający się kierunek turystyki, co jest następstwem starzenia się 

społeczeństw europejskich i wzrostu ich zamożności. Polskie uzdrowiska, 

oprócz tradycyjnych zabiegów leczniczych, oferują kompleksowy zakres 

usług paraleczniczych, rehabilitacyjnych i profilaktycznych, co stawią je na 

                                                           
11 Np. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1651 z późn. zm.). 
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dobrej pozycji pod względem możliwości konkurowania o zagranicznego 

klienta12. W konsekwencji polskie uzdrowiska stają się stymulatorami 

lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, wywierając niebagatelny 

wpływ na rozwój sektorów gospodarki, takich jak: np. hotelarstwo, 

gastronomia, transport i biura podróży. Ponadto widoczne jest również ich 

pośrednie oddziaływanie na budownictwo, infrastrukturę drogową i przemysł 

rolno-spożywczy13. 

Dynamiczny rozwój turystyki uzdrowiskowej implikuje konieczność 

wspierania rozwoju gmin posiadających szczególny status - status gmin 

uzdrowiskowych. Należy podkreślić, że gminy uzdrowiskowe oraz gminy 

posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej, poza zadaniami 

określonymi w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym14, 

realizują zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych 

uzdrowiska wymienione w art. 46 u.l.u. Do zadań tych należą  

w szczególności: gospodarowanie terenami (z uwzględnieniem potrzeb 

lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych 

oraz budowy lub innych czynności zabronionych w poszczególnych strefach 

ochrony uzdrowiskowej) czy tworzenie warunków do funkcjonowania 

zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury 

komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie  

w celu leczenia uzdrowiskowego. Co istotne, wymienione zadania mogą być 

realizowane z dochodów własnych, niemniej jednak gminy uzdrowiskowe 

mogą otrzymywać na ich realizację dotację uzdrowiskową oraz pobierać 

opłaty uzdrowiskowe. Zgodnie z art. 49 u.l.u., gmina uzdrowiskowa 

realizująca zadania związane z zapewnieniem funkcji leczniczych otrzymuje 

                                                           
12 Polska zajmuje siódme miejsce w Europie pod względem ilości uzdrowisk. Zob. G. Lasak, 

Nowe trendy w turystyce uzdrowiskowej w Polsce i w Europie, „Biuletyn Informacyjny 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP” 2008, nr 2-3 s. 29. 

13 J. Krupa, Uzdrowiska Polski Wschodniej wobec wyzwań rozwojowych - turystyka 
zrównoważona, (w:) J. Hermaniuk, J. Krupa (red.), Współczesne trendy funkcjonowania 
uzdrowisk - klastering, Rzeszów 2010, s. 7. 

14 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.  
poz. 1515 z późn. zm.). 
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dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty 

uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy 

w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego15. W literaturze przedmiotu powszechnie wskazuje 

się, że dotacja z budżetu państwa nie jest właściwą formą finansowania 

zadań własnych16. Jednak w przypadku dotacji uzdrowiskowej,  

pomimo iż pełni ona również funkcje bodźcową polegającą na zachęcaniu 

do zdobycia statusu uzdrowiska, funkcja finansowania zadań własnych jest 

niewątpliwie funkcją wiodącą17.  

Analizując dochody gmin posiadających status uzdrowisk należy 

zwrócić również uwagę na pobór wspomnianej opłaty uzdrowiskowej oraz 

opłaty miejscowej, który ma istotne znaczenie dla gospodarki finansowej 

tych jednostek samorządu terytorialnego. Obie opłaty, stanowiące dochody 

własne gmin, zostały uregulowane w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  

o podatkach i opłatach lokalnych18. W literaturze przedmiotu wskazuje się 

jednak, że pomimo nazw „opłata uzdrowiskowa” i „opłata miejscowa” nie są 

to opłaty, lecz podatki z uwagi na brak ekwiwalentnego świadczenia 

wzajemnego ze strony urzędu gminy lub jednostki organizacyjnej gminy19. 

Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej 

niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych  

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, 

walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach 

oraz w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano 

status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie 

                                                           
15 Ustawa dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst 

jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), ustawa przywoływana dalej jako u.d.j.s.t. 
16 A. Niezgoda, Podział zasobów publicznych między administrację rządową  

i samorządową, Lex 2012. 
17 Tamże.  
18 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.  

z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), ustawa przywoływana dalej jako u.o.p.l. 
19 A. Barczak, E. Kowalewska, Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska, 

Warszawa 2015, s. 220; A. Harańczyk, Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, 
Kraków 2010, s. 99. 
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uzdrowiskowej. Opłata uzdrowiskowa natomiast jest pobierana  

w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status 

uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie uzdrowiskowej. W art. 17 

ust. 2 u.o.p.l. wskazano zwolnienia podmiotowe od wnoszenia opłaty 

miejscowej i uzdrowiskowej, którym objęte są przykładowo osoby 

przebywające w szpitalach lub zorganizowane grupy dzieci i młodzieży 

szkolnej. Co istotne, zabronione jest jednoczesne pobieranie opłaty 

miejscowej i uzdrowiskowej od tej samej osoby20. Górne stawki opłaty 

miejscowej i uzdrowiskowej, podlegające corocznej waloryzacji przez 

Ministra Finansów21, są uzależnione od charakteru i walorów danej 

miejscowości. W konsekwencji, najwyższe stawki dzienne obowiązują  

w miejscowościach posiadających status uzdrowisk, niższe na obszarach  

o statusie obszaru ochrony uzdrowiskowej, najniższe zaś  

w miejscowościach cechujących się wyłącznie korzystnymi właściwościami 

klimatycznymi, które nie spełniają wymagań zawartych u.l.u.22. Dochody  

z opłaty uzdrowiskowej nie wystarczyłyby z pewnością na realizację 

wszystkich zadań związanych z zachowaniem leczniczych funkcji 

uzdrowiska wskazanych w u.l.u. Jednak należy mieć na uwadze fakt,  

że dochody z tej opłaty nie muszą być przeznaczone wyłącznie na realizację 

zadań określonych w tym przepisie. Wynika to z tego, że opłata 

uzdrowiskowa jest dochodem własnym gminy, może być zatem 

wydatkowana na każdy cel.  

 

 

                                                           
20 Art. 17 ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; K. Sikora, Szczególny status 

gmin uzdrowiskowych w Polsce, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 23, s. 122. 
21 Obecnie obowiązujące stawki są zawarte w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 

sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  
w 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 718). 

22 Zgodnie jednak z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, to właśnie na rady gmin został 
nałożony obowiązek uchwalenia konkretnej wysokości stawek opłat obowiązujących na ich 
terenie (art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). 
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3. Analiza porównawcza dochodów wybranych gmin 

uzdrowiskowych oraz gmin nieposiadających takiego statusu 

W celu porównania sytuacji finansowej gmin o statusie uzdrowiska  

z gminami nieposiadającymi tego statusu wybrano trzy gminy pierwszej 

kategorii i porównano ich dochody z trzema gminami drugiej kategorii,  

które znajdują się w podobnym położeniu oraz posiadają porównywalną 

liczbę mieszkańców. Założenia te mają na celu wybór gmin podobnych  

z omawianego punktu widzenia, co ma służyć zmniejszeniu ryzyka 

wystąpienia zaburzeń w wynikach porównania wywoływanego przez czynniki 

zewnętrzne niestanowiące przedmiotu analizy. Elementami, które brano pod 

uwagę były kolejno: ogół dochodów gminy jako wyznacznik ogólnego 

poziomu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego; wpływy  

z podatku dochodowego od osób fizycznych, mające na celu porównanie 

poziomu dochodów mieszkańców obszarów uzdrowiskowych; wpływy  

z podatku od osób prawnych, wpływające na kondycję przedsiębiorstw 

znajdujących się na terenie tych gmin oraz wpływy z opłaty uzdrowiskowej. 

Pierwsze z wybranych to gmina uzdrowiskowa Busko-Zdrój oraz 

gmina Jędrzejów. Busko-Zdrój położony jest w województwie 

świętokrzyskim, zajmuje powierzchnię niemal 13 km2, zgodnie z danymi  

z roku 2011 liczba ludności gminy wynosi 16 742 mieszkańców23. Jędrzejów 

położony jest w tym samym województwie, jego powierzchnia to nieco 

ponad 11 km2, liczba mieszkańców zaś wynosi 16 13924. Są to zatem gminy 

miejskie o niemal identycznej powierzchni i liczbie ludności. Również ich 

położenie geograficzne, a zatem warunki dostępu do infrastruktury drogowej 

i kolejowej są zbliżone, co zmniejsza ryzyko wpływu uwarunkowań 

niebędących przedmiotem analizy na kondycję finansową badanych 

jednostek samorządu terytorialnego. Pod uwagę wzięte zostały uchwały 

budżetowe na rok 2015. 

                                                           
23 Główny Urząd Statystyczny, Lecznictwo Uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010. 

Informacje i opracowania statystyczne, Kraków 2011, s. 142.  
24 Tamże. 



203 

Czy warto być gminą uzdrowiskową?… 

 

W uchwale budżetowej gminy Busko-Zdrój na rok 2015 dochody 

ustalone zostały na poziomie 96 676 000,00 zł, z tego 80 833 354,00 zł to 

dochody bieżące, a pozostałe 15 842 646,00 zł to dochody majątkowe.  

W porównywanej uchwale budżetowej gminy Jędrzejów dochody ustalono 

na poziomie 72 011 053 zł, przy czym 69 369 587 zł stanowią dochody 

bieżące i 2 641 466 dochody majątkowe. Gmina uzdrowiskowa ma zatem 

osiągnąć 24 mln zł dochodu więcej aniżeli gmina Jędrzejów, przy czym 

różnica ta wynika z poziomu prognozowanych dochodów majątkowych, co 

zostało zobrazowane na wykresie 1. 

 

Wykres 1. Ogólna struktura dochodów wraz z podziałem na dochody majątkowe i bieżące  
w gminach Busko-Zdrój, Jędrzejów, Piwniczna-Zdrój, Mszana Dolna, Świeradów-Zdrój oraz 
Nowogrodziec 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z budżetów poszczególnych gmin 
dostępnych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej analizowanych jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 

Dysproporcja w dochodach majątkowych pierwszej z omawianych par 

gmin wynika głównie z wysokiego współczynnika dotacji ze środków 

zagranicznych, które uzyskała gmina Busko-Zdrój i nie ma związku  
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z posiadanym statusem uzdrowiska. Należy także przeanalizować 

dostrzegalną różnicę w dochodach bieżących gminy Busko-Zdrój i Jędrzejów 

wynoszącą ponad 11 mln zł. W tym celu w pierwszej kolejności rozważona 

zostanie kwestia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 

każdej z gmin. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne prowadzące 

indywidualną działalność gospodarczą, działalność w formie spółki cywilnej 

lub jednej z osobowych spółek prawa handlowego, tj. spółki jawnej, 

komandytowej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej. 

 

Wykres 2. Struktura wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w gminach 
Busko-Zdrój, Jędrzejów, Piwniczna-Zdrój, Mszana Dolna, Świeradów-Zdrój oraz Nowogrodziec 
z podziałem na wpływy pochodzące od osób fizycznych rozliczających się za pomocą karty 
podatkowej oraz na wpływy pochodzące z budżetu państwa 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z budżetów poszczególnych gmin 
dostępnych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej analizowanych jednostek samorządu 
terytorialnego. 
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Z danych ujętych na schemacie nr 2 wynika, że różnica na tym 

poziomie w pierwszej parze porównywanych gmin (Busko-Zdrój i Jędrzejów) 

wynosi 4 mln zł, choć warto zauważyć, że w gminie Jędrzejów występują 

zdecydowanie (ponad 3 -krotnie) większe wpływy od osób rozliczających się 

za pomocą karty podatkowej. W odniesieniu do całości budżetu gminy 4 mln 

zł to prawie 5% ogólnych dochodów w przypadku gminy Busko-Zdrój,  

a ok. 7,5% w przypadku gminy Jędrzejów. W konsekwencji różnica ta ma 

realny wpływ na politykę finansową jednostki samorządu terytorialnego tej 

skali.  

Kolejną badaną wartością są dochody z tytułu podatku od osób 

prawnych. Zarówno w przypadku podatku od osób fizycznych, jak i podatku 

od osób prawnych jest to tylko udział gminy w podatku stanowiącym dochód 

budżetu państwa, w tym wypadku jednak nie ma osobnej kategorii tego 

podatku, który stanowiłby wpływ własny budżetu gminy.  

 

Wykres 3. Struktura wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w gminach 
Busko-Zdrój, Jędrzejów, Piwniczna-Zdrój, Mszana Dolna, Świeradów-Zdrój oraz Nowogrodziec 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z budżetów poszczególnych gmin 
dostępnych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej analizowanych jednostek samorządu 
terytorialnego. 
 



206 

Jakub Kosior, Adrianna Ogonowska 

W kontekście całości dochodów budżetu gmin wpływ ten nie jest 

wysoki, stanowi odpowiednio niecałe 0,5% w przypadku gminy Busko-Zdrój 

oraz niemal 1% w przypadku Jędrzejowa. Jednakże należy podkreślić 

niemal dwukrotną różnicę wysokości wpływów, która może mieć związek  

z opisanymi wcześniej ograniczeniami inwestycyjnymi na terenach gmin 

uzdrowiskowych. 

 Należy zastanowić się nad wpływem innych składników budżetu na 

całościowe zróżnicowanie budżetów tych jednostek. W pierwszej kolejności 

zauważalna jest różnica w poziomie dochodów z tytułu podatku od 

nieruchomości (wykres 4), co wraz z jego stosunkowo wysokim znaczeniem 

dla całości dochodów tych jednostek, odpowiednio ok. 9% dla Buska-Zdroju  

i ok. 10% dla Jędrzejowa przekłada się w pewnym stopniu na ogólną różnicę 

w dochodach. Nie ma jednak korelacji prawnej pomiędzy statusem 

uzdrowiska a zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości,  

a wręcz przeciwnie, art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d u.o.p.l., wprowadza 

preferencyjną, niższą stawkę podatku od nieruchomości dla budynków,  

w których prowadzona jest działalność lecznicza.  

Omawiając wpływy pochodzące stricte z tytułu posiadania statusu 

uzdrowiska należy odnieść się do tych, które są w budżecie widoczne  

w sposób bezpośredni, tj. wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej oraz 

dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych. Na wykresie 5 

przedstawiono m.in. strukturę dochodów gminy Busko-Zdrój  

z uwzględnieniem najważniejszych wpływów oraz przedstawieniem udziału 

dodatkowych gratyfikacji przysługujących uzdrowiskom. Łącznie opiewają 

one na kwotę 3 373 000 zł, tj. ok. 3,5 % ogółu wpływów do budżetu gminy. 

Nie jest to zatem kwota, która sama w sobie mogłaby zachęcić gminę do 

ubiegania się o status uzdrowiska. Biorąc pod uwagę ogólny stan finansów 

Buska-Zdroju wydaje się, że jednostka ta jest w dobrej kondycji finansowej, 

a uwzględniając wyższe niż w porównywanym Jędrzejowie kwoty 

uzyskiwane z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należałoby 
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dodać, że może to wynikać właśnie ze zwiększonego zainteresowania 

turystów, co wpływa na dynamikę rozwoju gospodarczego tego miasta. 

Porównanie jedynie dwóch jednostek samorządu terytorialnego byłoby 

jednak niemiarodajne i z całą pewnością nie pozwoliłoby na wyciągnięcie 

obiektywnych wniosków, które mogłyby być odniesione do innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

Wykres 4. Porównanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości  

w gminach Busko-Zdrój, Jędrzejów, Piwniczna-Zdrój, Mszana Dolna, Świeradów-Zdrój oraz 

Nowogrodziec 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z budżetów poszczególnych gmin 

dostępnych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej analizowanych jednostek samorządu 

terytorialnego. 
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Wykres 5. Przedstawienie struktury dochodów gminy Busko-Zdrój oraz gminy Piwniczna-Zdrój 
z uwzględnieniem beneficjów płynących z posiadanego przez nią statusu gminy uzdrowiskowej 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji z budżetów poszczególnych gmin 
dostępnych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej analizowanych jednostek samorządu 
terytorialnego. 

 

W dalszej części opracowania omówione zostaną gminy: Piwniczna-

Zdrój oraz Mszana Dolna położone w województwie małopolskim. Pierwsza 

z gmin, o powierzchni 38 km2 posiada 5805 mieszkańców, druga zaś 

obejmuje teren 27 km2 i jest zamieszkana przez 7605 osób. Zaplanowane 

na 2015 rok dochody gminy Piwniczna-Zdrój to 39 897 155,78 zł, z czego 34 

345 913,27 zł to dochody bieżące, a pozostałe 5 551 242,51 zł to dochody 

majątkowe. W przypadku gminy Mszana Dolna dochody uchwały 

budżetowej planowane na 2015 rok wynoszą 22 134 883,95 zł, w tym 

19 647 728,00 zł z dochodów bieżących i 2 487 155,95 zł z dochodów 

majątkowych. Zauważalna jest zatem znaczna dysproporcja pomiędzy 

porównywalnymi kategoriami finansowoprawnymi w analizowanych 

gminach, która wynosi prawie 50%. Wskazana dysproporcja może budzić 
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zdziwienie szczególnie w kontekście większej liczby ludności zamieszkującej 

gminę Mszana Dolna. Należy zatem przeanalizować w jaki sposób powstała 

ta różnica w dochodach obu gmin. W celu usystematyzowania przyjętej 

metody badawczej należy odnieść się do kryteriów, przyjętych przy analizie 

sytuacji finansowej Buska-Zdroju i Jędrzejowa, a zatem w pierwszej 

kolejności wymagane jest zwrócenie uwagi na kwestię wpływów z podatku 

dochodowego od osób fizycznych w obu gminach. Z wykresu 2, inaczej niż 

miało to miejsce w przypadku poprzednio analizowanych gmin wynika,  

że dysproporcja pomiędzy dochodami gmin nie stanowi sumy dysproporcji 

poszczególnych, badanych składników budżetów gmin. W tym przypadku 

wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe (choć 

nie w sposób znaczący) w gminie, która nie posiada statusu gminy 

uzdrowiskowej.  

Na wykresie 3 przedstawiono dane obejmujące wpływy z tytułu 

podatku dochodowego od osób prawnych. Wspomniane wpływy w gminach 

uzdrowiskowych są zdecydowanie niższe niż w gminach, które tego statusu 

nie posiadają. Podobnie, jak w przypadku poprzednio analizowanych 

jednostek samorządu terytorialnego, również w analizowanych gminach 

(Piwniczna-Zdrój i Mszana Dolna) dostrzegalna jest dysproporcja (2:1) na 

korzyść gminy niebędącej gminą uzdrowiskową. Stanowi to konsekwencją 

opisywanego na wstępie ograniczenia wynikającego ze stref ochronnych 

obowiązujących na terenie uzdrowisk. Powyższy wykres nie wyjaśnia jednak 

skąd wynika tak duża różnica w dochodach gmin Piwniczna-Zdrój i Mszana 

Dolna. Efekt dysproporcji w dochodach omawianych gmin nie stanowi 

konsekwencji większych wpływów z podatku od nieruchomości (wykres 4). 

Po analizie uchwał budżetowych obu jednostek samorządu terytorialnego 

dojść można do jednego, dość zaskakującego i nieadekwatnego do tematu 

niniejszego artykułu wniosku. Otóż beneficja osiągane ze statusu 

uzdrowiska po raz kolejny nie odgrywają tu roli znaczącej. Przyczyną dużo 

niższych wpływów gminy Mszana Dolna jest niemal 4-krotnie mniejsza część 
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wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Nie jest to oczywiście jedyna 

różnica w budżetach obu jednostek, jednak ta jest najwyższa i odpowiada za 

ponad połowę zaobserwowanej dysproporcji. Jest to o tyle zaskakujące,  

że część ta powinna służyć zmniejszeniu nierówności między 

poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

 Podsumowując, należy jeszcze zwrócić uwagę na udział dotacji  

z budżetu państwa oraz wpływów z opłat uzdrowiskowej w całości dochodów 

gminy Piwniczna-Zdrój (wykres 5). Na podstawie przedstawionych danych 

można uznać, że uwypuklone w budżecie gmin zyski w związku  

z uzyskaniem statusu uzdrowiska są pomijane, gdyż wynoszą 0,1% 

ogólnych dochodów gminy. Mimo zatem wyższych dochodów gmin 

uzdrowiskowych dotychczas analizowanych brak jest uzasadnienia,  

aby stwierdzić, że fakt ten wynika z ich specjalnego statusu. Analiza uchwał 

budżetowych prowadzi do wniosku, że jest to kwestia czynników 

niepodlegających badaniu w prezentowanym artykule. Jednakże,  

aby zaprzeczyć bądź potwierdzić tę tezę należałoby poddać analizie kolejne 

uchwały budżetowe innych gmin.  

 Ostatnimi jednostkami samorządu terytorialnego, których uchwały 

budżetowe zostaną przeanalizowane są gmina Świeradów-Zdrój  

i Nowogrodziec, obie leżące w województwie dolnośląskim. Pierwsza z nich, 

będąca gminą uzdrowiskową zajmuje powierzchnię 21 km2 i jest 

zamieszkana przez 4448 osób. Nowogrodziec zaś posiada 4025 

mieszkańców zamieszkujących powierzchnię 16 km2. Ogół dochodów 

miasta Świeradów-Zdrój wynosi w 2015 roku 30 361 250 zł, z czego 

7 002 000 zł to dochody majątkowe, a 23 359 250 zł dochody bieżące.  

W przypadku Nowogrodźca jest to odpowiednio: 37 867 149 zł dochodów, 

na które składają się dochody bieżące w kwocie 35 914 863 zł oraz dochody 

majątkowe 1 952 286 zł. Zatem przy stosunkowo niewielkich różnicach  

w liczbie mieszkańców i powierzchni gmin dysproporcja w ich dochodach 

sięga niemal 7,5 mln zł.  
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Z danych przedstawionych na wykresie 1 wynika, że pomiędzy 

budżetami gminy Świeradów-Zdrój i Nowogrodziec występuje znaczna 

dysproporcja w części dochodów majątkowych. Znacznie większa ich kwota 

w przypadku gminy Świeradów-Zdrój wynika ze środków zewnętrznych, 

pochodzących z funduszy europejskich. Dopiero po odjęciu dochodów 

majątkowych ujawnia się rozbieżność między obiema gminami opiewająca 

na ponad 12 mln zł w dziale dochodów bieżących. Należy zatem 

przeanalizować, czy rozbieżność o której mowa nie jest kwestią obciążeń 

nałożonych na Świeradów-Zdrój w związku ze specjalnym statusem gminy 

uzdrowiskowej. W pierwszej kolejności porównane zostaną dochody  

z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z danych przedstawionych na 

wykresie 2 wynika znaczna różnica w dochodach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych. Zdecydowanie wyższe dochody osiąga w tym 

przypadku gmina, która nie posiada statusu uzdrowiska, na co wpływ mogą 

mieć, choć nie muszą, obwarowania dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie uzdrowisk. Dodatkowo po raz kolejny zauważyć 

można, że na terenie gmin uzdrowiskowych znacznie mniejsze są wpływy do 

budżetu z tytułu rozliczania się za pomocą karty podatkowej.  

Analiza struktury wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób 

prawnych nie wykazuje praktycznie żadnych dysproporcji pomiędzy 

badanymi gminami (gmina Świeradów-Zdrój i gmina Nowogrodziec), co nie 

koresponduje z dotychczasowymi wynikami, które wykazywały, że dochody 

w gminach uzdrowiskowych były z tytułu tego podatku o około połowę 

mniejsze niż w porównywalnych badanych gminach nieuzdrowiskowych. 

Różnica, o której mowa, wynosi zaledwie 10%. W przypadku podatku od 

nieruchomości gmina Świeradów-Zdrój również odnotowuje znacznie niższe 

dochody, co jednak wynika z preferencyjnej, tj. niższej stawki tego podatku 

stosowanej dla budynków lub ich części, w których świadczone są usługi 

lecznicze.  
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4. Uwagi końcowe  

Nadanie statusu uzdrowiska wiąże się z licznymi konsekwencjami dla 

gmin, które nie zawsze są dla nich korzystne. Wzmożone zainteresowanie 

turystyczne nie zawsze jest w stanie zrekompensować niedogodności 

wynikające chociażby ze ścisłych zakazów inwestowania w strefie 

uzdrowiskowej „A”. Analiza powyższych danych prowadzi do wniosku,  

że dochody gmin uzdrowiskowych kształtują się na podobnym, a często 

nawet niższym poziomie, niż dochody sąsiadujących z nimi gmin 

nieposiadających tego statusu, które mają podobne obszary. Przyczyny 

takiego stanu rzeczy mają różnorodny charakter i nie wynikają z badanych 

przez autorów czynników, tj. nie wykazują związku ze statusem uzdrowiska. 

Przykładowo, wynikają one ze znacznych różnic w wysokości części 

wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin. Z przeprowadzonych analiz 

wynika natomiast jednoznacznie, że dochody z tytułu wpływów z podatku 

dochodowego od osób prawnych są wyższe w gminach nieposiadających 

statusu gmin uzdrowiskowych. W pozostałych obszarach badawczych 

wnioski nie są spójne. Przyjęte ramy niniejszego opracowania determinują 

jednak zastosowanie wąskiej próby badawczej. 
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Is it worth it to be a community spa?  

A comparative analysis of selected communities spa revenue 

and communities that do not have such a status 

 
Abstract 

The legislator guarantees the communities, which acquired the status 

of spas additional privileges in the form of subsidies from the state budget 

and the capacity to collect special resort taxes, at the same time quite strictly 

limits the possibility of conducting economic activities unrelated to the health 

care in most of the community area. The article contains an attempt to 

answer the question is it profitable to community to have this special status. 

In the first part of the study as a research method we adopted normative 

analysis of the material and literature, and in the second comparative 

analysis. 

Keywords: state subsidies, taxes, health care, economic activities limits. 


