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USTAWA  
z dnia 28 lipca 2005 r. 

 

O LECZNICTWIE UZDROWISKOWYM, 

UZDROWISKACH I OBSZARACH OCHRONY 

UZDROWISKOWEJ ORAZ O GMINACH 

UZDROWISKOWYCH  

(Dz.U.05.167.1399) 

POLSKA NORMA PN-Z-11000  



UZDROWISKA W POLSCE 

 W Polsce znajduje się wiele miejscowości o charakterze 

leczniczym, część z nich /45 w 2014r/ posiada status 

uzdrowiska.  

 Są to uzdrowiska „STATUTOWE” 

 

Warunki jakie musi spełniać gmina aby uzyskać status 

uzdrowiska reguluje ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 

gminach uzdrowiskowych 

(Dz.u.05.167.1399) 

 



Uzdrowiska polskie Cd 
 Polskie uzdrowiska położone są w najatrakcyjniejszych krajobrazowo 

rejonach kraju. Charakteryzują się leczniczym klimatem i surowcami, 
takimi jak wody czy też borowiny, które mogą być wykorzystywane 
podczas kuracji.  

 

 Na terenie naszego kraju położone są zarówno uzdrowiska nizinne (do 
300 m n.p.m.), jak i podgórskie (300 - 500 m n.p.m.) oraz górskie (500 - 
700 m n.p.m.). Uzdrowiskiem najwyżej położonym jest Krynica (650 m 
n.p.m.), najniżej natomiast znajdują się takie uzdrowiska nadmorskie 
jak: Świnoujście (3 m n.p.m.), Kołobrzeg (2 - 5 m n.p.m.), Ustka (2 - 7 
m n.p.m.) oraz Międzyzdroje (2 - 25 m n.p.m.).  

 

 Najwięcej polskich uzdrowisk położonych jest w podgórskich i górskich 
rejonach oraz w pasie nadmorskim.  

      



Uzdrowiska Polskie - podział ze względu na położenie 



UZDROWISKO 
  

to obszar mający złoża naturalnych surowców 
leczniczych, dostęp do wody morskiej i klimat o 
właściwościach leczniczych (albo jeden z tych 
czynników) oraz zakłady i urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego, jak również sprzyjające warunki 
środowiskowe i sanitarne, w którym prowadzone 
jest metodyczne leczenie określonych chorób oraz 
może być prowadzona działalność wypoczynkowo-

turystyczna. 
 



Status uzdrowiska może być nadany obszarowi, 
 który spełnia łącznie następujące warunki: 
 
 1)  posiada złoża naturalnych surowców leczniczych 

o potwierdzonych właściwościach leczniczych na 
zasadach określonych w ustawie; 

   2)  posiada klimat o właściwościach leczniczych 
potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie; 

   3)  na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego; 

   4)  spełnia określone w przepisach o ochronie 
środowiska wymagania w stosunku do środowiska; 

   5)  posiada infrastrukturę techniczną w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w 
zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi 
gospodarkę odpadami. 



POJĘCIA  
/uzdrowisko i sanatorium/ 

 Uzdrowisko – to funkcja obszaru 

  

 Sanatorium – to funkcja obiektu  



POJĘCIA /zarządzania/ 

 Właścicielem i organizatorem uzdrowiska 

jest samorząd gminy 

 

 Właścicielem i organizatorem sanatorium 

jest przedsiębiorstwo 

 



Pojęcie lecznictwa 
uzdrowiskowego 
 
 lecznictwo uzdrowiskowe – jest to  

zorganizowana działalność polegającą na 
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, 
prowadzona w uzdrowisku przez zakłady 
lecznictwa uzdrowiskowego przy wykorzystaniu 
warunków naturalnych, takich jak: 
a) właściwości naturalnych surowców leczniczych, 
b) właściwości lecznicze klimatu, w tym 
talassoterapia i subterraneoterapia oraz 
właściwości lecznicze mikroklimatu 
- a także towarzyszące temu zabiegi fizykalne. 
 



ZAKŁADY LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO 

 

 Zakład przyrodoleczniczy 

-kąpieli mineralnych 

-zakład borowinowy 

-inhalatorium 

 Uzdrowiskowy basen leczniczy 

 Pijalnia uzdrowiskowa 

 Szpital uzdrowiskowy 

 Sanatorium uzdrowiskowe 

 Przychodnia uzdrowiskowa 

 



URZADZENIA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO 

 

 Uzdrowiskowy basen rehabilitacyjny 

 Plaża nadmorska 

 Urządzenia do leczenia ruchem /parki 

rehabilitacyjne, boiska, trasy spacerowe, ścieżki 

zdrowia/ 

 Tężnie  

 Parki 

 Pijalnie uzdrowiskowe 

 

 

 



 Podział uzdrowisk ze względu na czynniki lecznicze: 

 
 uzdrowisko klimatyczne 

 uzdrowisko, w którym prowadzona jest zorganizowana działalność 
lecznicza, wykorzystująca głównie walory klimatu, potwierdzone 
badaniami naukowymi i mające terenowe urządzania do klimatoterapii,  

 zdrojowisko 

 uzdrowisko, w którym zabiegi z użyciem wody leczniczej należą do 
podstawowych w działalności leczniczej 

 uzdrowisko borowinowe 

 uzdrowisko, w którym zabiegi z użyciem  borowiny   należą do 
podstawowych w działalności leczniczej 

 uzdrowisko nadmorskie - tallasoterapeutyczne 

 uzdrowisko, w którym do prowadzenia działalności leczniczej 
wykorzystywane są specyficzne właściwości klimatu nadmorskiego 
oraz stosowana jest woda morska 

 uzdrowisko lecznictwa podziemnego - subterraneoterapeutyczne 

 uzdrowisko, w którym do celów leczniczych wykorzystywany jest 
mikroklimat podziemnych wyrobisk, odznaczających się korzystną 
jonizacją powietrza i obecnością aerozolu leczniczego oraz brakiem w 
powietrzu alergenów i mikroorganizmów chorobotwórczych 



Naturalne surowce lecznicze 

 Naturalne surowce lecznicze - gazy lecznicze oraz kopaliny 

lecznicze, w tym peloidy, wody lecznicze i wody termalne, których 

właściwości lecznicze zostały potwierdzone na zasadach określonych 

w ustawie 

 Podstawą przydatności środowiska przyrodniczego do lecznictwa i 

profilaktyki zdrowotnej jest występowanie określonych walorów 

krajobrazowych jak również naturalnych czynników leczniczych, ze 

współwystępowaniem korzystnych właściwości bioklimatycznych. 

Podstawą rozwoju funkcji uzdrowiskowych określonych miejscowości 

jest więc występowanie wód mineralnych, torfów leczniczych 

zwanych borowinami jak również leczniczych właściwości 

klimatycznych. Największym jednakże znaczeniem dla lecznictwa 

uzdrowiskowego odznaczają się źródła wód mineralnych. Ich rozkład 

na terytorium naszego kraju jest współcześnie dobrze znane.  



Naturalne surowce lecznicze cd. 

Według A. Achmatowicz - Otokowej (1974) można je podzielić 

na 5 grup: 

 szczawy, posiadają co najmniej 100 mg wolnego dwutlenku 

węgla /CO2/ na litr wody, 

 wody siarczkowe, posiadające wolny siarkowodór (H2S) lub 

rozpuszczony w wodzie wodorosiarczek (HS), 

 solanki, zawierające prócz NaCl pewne domieszki żelaza, 

jodu, 

 pozostałe wody mineralne o słabym zmineralizowaniu. Mają 

one przeważnie w składzie kationy sodu (Na), wapnia (Ca), 

magnezu (Mg) lub aniony chloru (Cl), wodorowęglanu, 

siarczanu, 

 wody radoczynne zawierające śladowe ilości radu. 

    Dodatkowo wyróżniamy również tzw. wody termalne - 

cieplice, posiadające temperaturę min. 22°C u źródła. 

 

 



 Definicje dotyczące naturalnych surowców leczniczych: 

 
 naturalny surowiec leczniczy 

 surowiec pochodzenia naturalnego, ze złóż geologicznych, stosowany w postaci 
naturalnej do uzdrowiskowych zabiegów leczniczych takich jak: woda lecznicza 
,gaz leczniczy, peloid  

 woda lecznicza 

 pierwotnie czysta, nie uzdatniona woda podziemna, której skład chemiczny i 
właściwości fizyczne warunkują określone działanie lecznicze, potwierdzone 
wynikami badań farmakodynamicznych i klinicznych [PN-Z-11001-1:1999] 

 gaz leczniczy 

 gaz pochodzenia naturalnego, ze złóż geologicznych lub towarzyszący wodom 
podziemnym, którego właściwości lecznicze stwierdzone zostały na podstawie 
badań lub długotrwałej obserwacji lekarskiej 

 peloid 

 substancja naturalna pochodząca ze złoża geologicznego, o właściwościach 
leczniczych, potwierdzonych wynikami badań, która w stanie naturalnym lub po 
zmieszaniu z wodą jest stosowana do uzdrowiskowych  zabiegów leczniczych. 

 Peloidami są m. in. : borowiny (torfy lecznicze), gytie, muły, szlamy, glinki, 
fango. 

 borowina torf leczniczy 

 torf z nie odwodnionego torfowiska, o stopniu humifikacji wyższym niż H3, 
zawierający więcej niż 75 % sub. organicznych w przeliczeniu na suchą masę, 
mający właściwości chemiczno-fizyczne i mikrobiologiczne odpowiednie dla 
surowców leczniczych (PN-Z-11003-1:1997] 



   zdrój 

   dopowiedzenie umieszczone pod nazwą 

własną miejscowości uzdrowiskowej, 

identyfikujące tę miejscowość jako 

zdrojowisko 



Podział ze względu na położenie: 

 

 uzdrowisko nizinne 

 uzdrowisko położone w terenie o przeciętnej wysokości 
bezwzględnej do 300 m n.p.m. 

 uzdrowisko podgórskie 

 uzdrowisko położone w terenie o przeciętnej wysokości 
bezwzględnej od 300 m do 500 m n.p.m. 

 uzdrowisko górskie 

 uzdrowisko położone w terenie o przeciętnej wysokości 
bezwzględnej od 500 m do 700 m n.p.m. 

 uzdrowisko wysokogórskie 

 uzdrowisko położone w terenie o przeciętnej wysokości 
bezwzględnej powyżej 700 m n.p.m. 

 

 

 



Według PN- 2001/Z – 11000 uzdrowiska można 
jeszcze podzielić ze względu na kombinacje 
występujących surowców leczniczych na ich 
terenach: 
 

 · zdrojowisko klimatyczne, 

 · uzdrowisko klimatyczne borowinowe, 

 · zdrojowisko borowinowe, 

 · zdrojowisko klimatyczne borowinowe. 

 



Kierunki lecznicze uzdrowisk 

 1) choroby ortopedyczno-urazowe; 

2) choroby układu nerwowego; 

3) choroby reumatologiczne; 

4) choroby kardiologiczne i nadciśnienie; 

5) choroby naczyń obwodowych; 

6) choroby górnych dróg oddechowych; 

7) choroby dolnych dróg oddechowych; 

8) choroby układu trawienia; 

9) cukrzyca; 

10) otyłość; 

11) choroby endokrynologiczne; 

12) osteoporoza; 

13) choroby skóry; 

14) choroby kobiece; 

15) choroby nerek i dróg moczowych; 

16) choroby krwi i układu krwiotwórczego; 

17) choroby oka i przydatków oka. 

 



obszar ochrony uzdrowiskowej dzielimy na: 

 
 obszar „A”, obejmujący dzielnicę lecznictwa 

uzdrowiskowego, a więc teren bezpośrednio 
przyległy do zakładów i urządzeń tego lecznictwa, 

 obszar „B”, obejmujący najczęściej miejscowość w 
granicach administracyjnych oraz 

 obszar „C”, obejmujący tereny, których sposób 
zagospodarowania ma decydujący wpływ na 
warunki naturalne i klimatyczne uzdrowiska. 

 

 

 



Tomasz Ołdytowski 

 



Tomasz ołdytowski 



w strefie ochronnej "A" zabrania się: 
 

 a) lokalizacji zakładów przemysłowych, 

 b) lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji obiektów 
istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni ich zabudowy, 

 c) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, lokalizacji domków turystycznych i campingowych, 

 d) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów 
regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, w formach i miejscach wyznaczonych przez 
gminę, 

 e) trzymania zwierząt gospodarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, 
poz. 866), 

 f) prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756 i Nr 143, poz. 
1199), 

 g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych, 

 h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych, składowisk 
odpadów stałych i płynnych, składów opału, 

 i) lokalizacji parkingów w liczbie miejsc postojowych większej niż 10 % miejsc sanatoryjnych w 
obiekcie, 

 j)  lokalizacji trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać 
przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii komórkowej, 
stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale 
elektromagnetyczne, 

 k) organizowania imprez masowych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909), zakłócających proces leczenia 
uzdrowiskowego i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200-
600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych, 

 l) lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie ryb, garbarnie, 

 m) wszystkich czynności zabronionych, ujętych w wykazie dla strefy ochronnej „B" i „C” 



w strefie ochronnej "B" zabrania się: 

  a)    lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących zakładów 
przemysłowych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów 
rolnych, 

 b)    lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni większej niż 400 m2 
z obiektami towarzyszącymi, 

 c)    lokalizacji i uruchamiania stacji paliw lub urządzeń emitujących fale 
elektromagnetyczne mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
nie bliżej niż 500 m od granicy obszaru strefy ochronnej "A", 
uruchamiania punktów dystrybucji i składowania środków chemicznych, 
produktów naftowych i innych artykułów uciążliwych dla środowiska, 

 d)    wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć sanitarnych, 

 e)    pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce 
lecznicze, 

 f)    prowadzenia robót melioracyjnych mających na celu niekorzystną 
zmianę istniejących stosunków gruntowo-wodnych, 

 g)    lokalizacji parkingów o wielkości powyżej 50 miejsc postojowych 
dla samochodów osobowych, dostawczych i autobusów, 

 h)    wszystkich czynności zabronionych ujętych w wykazie dla strefy 
ochronnej "C"; 



 
w strefie ochronnej "C" zabrania się: 

 
 a) nieplanowanego wyrębu drzew, 

 b) prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków 
wodnych, 

 c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych 
uciążliwych obiektów, w tym zakładów przemysłowych, 

 d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i 
jego założenia przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu. 



 
 DLA UZDROWISKA USTANAWIA SIĘ  STATUT UZDROWISKA  

OBOWIĄZUJĄCY W OBSZARZE JEGO GRANIC 

 

 Na obszarze uzdrowiska wydziela się strefy ochronne A, B, C: 

 W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego 
określa się szczegółowe czynności zabronione w strefach ochronnych w 
zakresie: 

      -wymagań sanitarnych: 

      -ochrony przed hałasem, w szczególności w strefie "A": 

      -estetyki budynków, sklepów i zakładów usługowych oraz placówek kulturalnych: 

     -zakazu handlu obnośnego i obwoźnego w strefie "A": 

     -ochrony jakości i ilości naturalnych surowców leczniczych: 

 W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące 
wskaźniki terenów zielonych oraz powierzchnię nowo wydzielanych działek: 

      -w strefie "A", gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, wskaźnik 
powierzchni terenów zielonych powinien wynosić nie mniej niż 65 % powierzchni 
strefy oraz minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek ; 

      -w strefie "B" stanowiącej otulinę strefy "A" wskaźnik powierzchni terenów 
zielonych powinien wynosić nie mniej niż 50 % powierzchni strefy oraz 
minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek ; 

      -w strefie "C" wskaźnik powierzchni terenów biologicznie czynnych wynosić nie 
mniej niż 45% dla wszystkich rodzajów zabudowy przy wielkościach 
minimalnych działek: siedliskowych, rekreacyjnych, pensjonatowych. 



 
 Na terenie uzdrowiska określa się udokumentowane  naturalne 

surowce lecznicze: 

 W uzdrowisku określa się kierunkach lecznictwa uzdrowiskowego: 

 Opracowuje się załącznik tekstowy do statutu: 

     -wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego z określeniem 
funkcjonowania w nich zakładów przyrodoleczniczych i urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego; 

     -wykaz pomników przyrody na obszarze uzdrowiska. 

 Opracowuje się załączniki graficzny do statutu: 

     -mapę strefy "A" z naniesieniem istniejących i projektowanych zakładów 
lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego i 
oznaczonymi ulicami w skali nie mniejszej niż 1:5.000; 

     -mapę strefy "B" w skali 1:10.000; 

     -mapę strefy "C" wraz z granicami obszaru "A" i "B" w skali 1:25.000; 

     -mapę obszaru i terenu górniczego w skali 1:25.000. 



                         Jaworze 

Zdrojowisko Podgórskie  

(obszar ochrony uzdrowiskowej) 

 



KLIMAT LECZNICZY 

Na dzień sporządzenia niniejszego 

opracowania Gmina Jaworze dysponuje 

świadectwem z dnia 30 lipca 2013 roku 

potwierdzającym właściwości lecznicze klimatu, 

wydane przez Instytut Geografii i 

Przestrzennego Zagospodarowania im. 

Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii 

Nauk w Warszawie. 



SUROWCE LECZNICZE 

Na dzień sporządzenia niniejszych Założeń, opracowany został 

„Projekt robót geologicznych na rozpoznanie złoża wód – 

solanek z utworów miocenu i dewonu w mieście Jaworze. W 

Gminie Jaworze występują wody chlorkowo-sodowo-

wapniowymi, bromkowymi, jodkowymi, żelazistymi 

manganowymi, które to wody Zarządzeniem Ministra Zdrowia i 

Opieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1979 r. w sprawie uznania 

wód mineralnych i peloidów za lecznicze (M.P. z dnia 10 marca 

1979 r. Nr 6 poz. 48 z późn. zmian.) zostały uznane za 

lecznicze i zgodnie z Rozdziałem 3 art.16. ust.3 pkt.2 Ustawy z 

dna 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 

2005 r. Nr 228 poz. 1947 tekst jednolity) udzielenie koncesji na 

wydobywanie wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do 

spraw zdrowia.  



UKŁAD PRZESTRZENNY  
PROJEKTOWANEGO UZDROWISKA JAWORZE 

PROJEKTOWANE STREFY OCHRONY 

UZDROWISKOWE: 

Strefa „A” – powierzchnia 109,00 ha 

Strefa „B” – powierzchnia 495,00 ha 

Strefa „C” – powierzchnia 1515,00 ha 

Powierzchnia uzdrowiska – 2119,00 ha 

 

 









Dlaczego warto być 
uzdrowiskiem? 



Przewagi konkurencyjne polskich 
uzdrowisk 

 Miejsce uzdrowisk w gospodarce  – uzdrowiska polskie 
-  na tle krajowej gospodarki turystycznej- są dzisiaj 
najbardziej doinwestowanymi miejscowościami. 
 

 Wielofunkcyjność uzdrowisk – uzdrowiska polskie 
prowadzą na swoim terenie nie tylko klasyczne leczenie 
uzdrowiskowe, ale też turystykę uzdrowiskową, turystykę 
zdrowotną, turystykę, spa, welness, beauty, medical spa 
oraz rekreację i sport. 
 

 Wysoki standard ekologii - uzdrowiska polskie cechuje 
wysoka dbałość o ochronę środowiska naturalnego. 

 



Przewagi konkurencyjne polskich 
uzdrowisk 

 Wysokie społeczne uznanie statusu uzdrowiska 
- w społecznym potocznym odczuciu uzdrowiska 
polskie postrzegane są jako miejscowości o czystym 
środowisku naturalnym, dbające o infrastrukturę 
komunalną, o wysokim standardzie usług, nasycone 
licznymi obiektami: hotelowymi, gastronomicznymi, 
kulturalnymi, rekreacyjnymi i sportowymi, o 
liczących się walorach urbanistyczno- 
przestrzennych i kultowym podejściu do klienta. 
 

  Są produktem markowym – polskie uzdrowiska 
samoistnie stanowią swoisty produkt markowy  
i posiadają liczne  produkty branżowe. 
 



Rekreacja- tendencje 

 Coraz ściślejsze powiązanie rekreacji i leczenia 

uzdrowiskowego, 

 Profilaktyka jako coraz powszechniejsza forma 

dbałości o stan zdrowia, 

 Nowe obiekty infrastrukturalne służące profilaktyce 

jako element rozwoju turystyki uzdrowiskowej i 

uzupełnienie leczenia uzdrowiskowego, 

 Infrastruktura uzdrowiskowa i turystyczna jako 

ważny element rozwoju gospodarczego uzdrowisk 

 

 



Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady 

gmin obowiązek uchwalenia wysokości stawek opłat 

obowiązujących na ich terenie. Ustawa wprowadza 

podstawowe rozróżnienie na gminy uzdrowiskowe  i 

pozostałe oraz nieprzekraczalne limity górnych stawek, 

jakie mogą być przyjęte przez rady gmin w swoich 

uchwałach. Stawka ustawowa w 2015 r. dla gmin 

uzdrowiskowych wynosi 4,32 zł dziennie (w 

miejscowościach o statusie obszaru ochrony uzdrowiskowej 

3,13 zł dziennie). Wysokość opłat, jakie miejscowości 

uzdrowiskowe nakładają na przedmiot uprawniony do ich 

uiszczania obrazuje poniższy wykres. 

 

Opłata uzdrowiskowa 

 



Dziękujemy za uwagę 

 

R+H Inwestycje 

Agnieszka Romankiewicz-Heck 

Tomasz Ołdytowski 

 


