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2. Historia działalności uzdrowiskowej na terenie
Krzeszowic
•

3. Możliwe do wykorzystania naturalne surowce lecznicze
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego dostępne na
obszarze Krzeszowic
3.1. Uwagi ogólne
3.1.1. Mineralne wody lecznicze
3.1.2. Klasyfikacja wód mineralnych
3.2. Dostępne naturalne surowce lecznicze na obszarze Krzeszowic

❖ Źródło główne;
❖ Otwór R-2;
❖ Otwór S-2 (wody krzemowe);

❖ Źródło Zofia;
❖ Akratopega z Tenczynka.

3. Możliwe do wykorzystania naturalne surowce lecznicze
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego dostępne na
obszarze Krzeszowic
3.3. Możliwe wykorzystanie surowców i innych posiadanych zasobów do
starania się o uzyskanie statusu uzdrowiska
❖ Kąpiele mineralne;
❖ Lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe;

❖ Kuracja pitna;
❖ Tężnie;
❖ Park zdrojowy;

❖ 3.4. Warunki klimatyczne Krzeszowic.

4. Wstępna koncepcja stref uzdrowiskowych
4.1. Wstępne propozycje stref uzdrowiskowych w Krzeszowicach

4. Wstępna koncepcja stref uzdrowiskowych

4. Wstępna koncepcja stref uzdrowiskowych

4. Wstępna koncepcja stref uzdrowiskowych

4. Wstępna koncepcja stref uzdrowiskowych
4.2. Ograniczenia dotyczące stref uzdrowiskowych
1. W strefie A zabrania się m.in. budowy:
a) zakładów przemysłowych,
b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
c) garaży wolno stojących,
d) obiektów handlowych o pow. użytkowania większej niż 400 m2,
e) stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych,
f) autostrad i dróg ekspresowych,
g) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach
uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach (…),
h) stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych
emitujących fale elektromagnetyczne,
i) obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności takich jak:
warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu
sanitarnego uzdrowiska, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe,
wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód leczniczych,
j) zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych;

Strefa A

4. Wstępna koncepcja stref uzdrowiskowych

Strefa A

4.2. Ograniczenia dotyczące stref uzdrowiskowych (c.d.)
2) uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów
rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału;
3) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych i campingowych;
4) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych,
w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę;
5) prowadzenia działalności rolniczej;
6) trzymania zwierząt gospodarskich;
7) organizacji rajdów samochodowych i motorowych;
8) organizowania imprez masowych (z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez
gminnych);
9) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;
10) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych;
11) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków
wodnych;
12) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub
właściwości lecznicze klimatu.

4. Wstępna koncepcja stref uzdrowiskowych
4.2. Ograniczenia dotyczące stref uzdrowiskowych (c.d.)
Strefa B i C
W strefie „B” ochrony uzdrowiskowej zabrania się:
budowy :
stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej,
urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko
parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem podziemnych i naziemnych
parkingów wielopoziomowych;
2) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie
urządzenia lasu;
3) budowy lub innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, d oraz pkt 2, 9, 11 i 12. 3.
W strefie „C” ochrony uzdrowiskowej zabrania się budowy lub innych czynności, o których mowa w ust.
1 pkt 1 lit. a, pkt 9, 11 i 12 oraz w ust. 2 pkt 2.

5. Analiza kosztów i korzyści z uzyskania statusu
uzdrowiska, w tym dla poszczególnych grup
interesariuszy
5.1. Analiza kosztów i korzyści
5.1.1. Korzyści
5.1.1.1. Korzyści materialne
❖ Wyższe wpływy podatkowe i opłaty lokalne;
❖ Możliwość pozyskiwania dotacji uzdrowiskowej;

❖ Większe przywileje w zakresie pozyskiwania środków unijnych i krajowych na inwestycje
uzdrowiskowe i turystyczne;
❖ Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego;

❖ Dostęp do kontraktów na lecznicze usługi uzdrowiskowe;
❖ Atrakcyjny rynek pracy dla mieszkańców;
❖ Możliwość rozwijania kształcenia zgodnego z profilem miejscowości turystyczno-uzdrowiskowej;

❖ Możliwość rozwoju ośrodka naukowo-badawczego o profilu uzdrowiskowym.

5. Analiza kosztów i korzyści z uzyskania statusu
uzdrowiska, w tym dla poszczególnych grup interesariuszy
5.1.1.2. Korzyści niematerialne
❖ Posiadanie specjalnej ochrony prawnej;

❖ Prestiż z tytułu posiadania statusu uzdrowiska;
❖ Rozpoznawalność marki na rynku i wiążące się z tym ułatwienia w zakresie promocji miejscowości;
❖ Wyższy standard środowiska naturalnego.

5.1.2. Ograniczenia i koszty
❖ Stworzenie swoistego reżimu publiczno-prawnego na obszarze uzdrowiska;
❖ Ustanowienie szczególnych norm prawnych chroniących naturalne surowce lecznicze;

❖ Ustanowienie specyficznych, właściwych tylko uzdrowiskom, norm prawnych z zakresu ochrony
środowiska naturalnego;
❖ Ograniczenie wolności gospodarczej;
❖ Ustanowienie czy też wyłączenie ze stosowania norm prawnych w zakresie ładu i porządku
odnoszących się do obszaru uzdrowiska;
❖ Podwyższone koszty utrzymania infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej.

5. Analiza kosztów i korzyści z uzyskania statusu
uzdrowiska, w tym dla poszczególnych grup interesariuszy
5.2. Analiza interesariuszy rozwoju Uzdrowiska Krzeszowice
❖ Samorząd i jego instytucje;
❖ Podmioty prowadzące działalność leczniczo-uzdrowiskową;
❖ Podmioty prowadzące działalność leczniczo-uzdrowiskową działające wyłącznie na
zasadach komercyjnych;
❖ Podmioty gospodarcze prowadzące dzielność związaną z turystyką i obsługą ruchu
turystycznego;

❖ Podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z kulturą i sztuką;
❖ Podmioty gospodarcze prowadzące działalność nie związaną bezpośrednio z
turystyką;

❖ Lokalni producenci i dystrybutorzy żywności;
❖ Inwestorzy wewnętrzni i zewnętrzni.

6. Niezbędne działania formalno-prawne zmierzające do
nadania Krzeszowicom statusu uzdrowiska
Warunki uzyskania statusu uzdrowiska zostały sformułowane w art. 34 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Mówią one, że: […] 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.

6. Niezbędne działania formalno-prawne zmierzające do
nadania Krzeszowicom statusu uzdrowiska
6.1. Dwie ścieżki starania się o status uzdrowiska

6.2. Niezbędne kroki w staraniu się o status uzdrowiska
Konieczna do wykonania czynność
1. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do prac związanych z uzyskaniem przez gminę statusu uzdrowiska
lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

2. 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).
3. Wykonanie odwiertów wody leczniczej zimnej lub termalnej i utworzenie kopalni borowin o ile istnieją na obszarze
planowanego uzdrowiska.
4. Zlecenie badań i uzyskanie świadectw od uprawnionych przez Ministra Zdrowia instytutów, potwierdzających właściwości
lecznicze kopalin.

5. Zlecenie badań klimatu leczniczego i uzyskanie świadectwa od uprawnionych przez Ministra Zdrowia instytutów.
6. Utworzenie obszaru górniczego i terenu górniczego, a tym samym powołanie zakładu górniczego.
7. Doprowadzenie wód leczniczych do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
8. Wykonanie rozwiązania procesu utylizacji ścieków po kąpielowych.

6. Niezbędne działania formalno-prawne zmierzające do
nadania Krzeszowicom statusu uzdrowiska
9. Opracowanie operatu uzdrowiskowego (systemem własnym lub zleconym). Przy czym w Ministerstwie Zdrowia w
Wydziale Uzdrowisk należy dokonać:
a) wstępnego zaopiniowanie przebiegu stref ochrony uzdrowiskowej;
b) ustalenie kierunków leczniczych dla uzdrowiska w Ministerstwie Zdrowia w oparciu o świadectwa wód i klimatu.

10. Powołanie Komisji Uzdrowiskowej w ramach Rady Miejskiej
11. Przekazanie Operatu Uzdrowiskowego Ministrowi Zdrowia do zaopiniowania.
12. Decyzji Ministra Zdrowia o możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze gminy i otrzymaniem
statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.
13. Plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej

6.3. Operat uzdrowiskowy – minimalne wymagania
6.4. Statut uzdrowiska lub statut obszaru ochrony uzdrowiskowej - wymagania
6.5. Baza aktów prawny dotyczących funkcjonowania uzdrowisk

7. Alternatywne scenariusze rozwoju
Analiza wielokryterialna następujących scenariuszy rozwoju:
1. Systematyczny rozwój Krzeszowic zgodnie z obecnymi kierunkami i tempem zmian;
2. Rozwój Krzeszowic jako ważnego ośrodka turystyki krótkoterminowej, głownie dla mieszkańców aglomeracji krakowskiej i
śląskiej;
3. Uzyskanie statusu uzdrowiska i rozwój działalności leczniczej, rehabilitacyjnej i rekreacyjnej w oparciu o posiadane zasoby
surowców leczniczych i walory przyrodniczo-krajobrazowe;
4. Rozwój Krzeszowic jako ośrodka gospodarczego i rozwiniętym sektorem B+R stanowiącym zaplecze dla krakowskiego ośrodka
akademickiego;
5. Rozwój funkcji przemysłowych związanych z budową stref gospodarczych i wzmocnieniem działalności wydobywczej wapienia,
porfiru i diabazytu.

Następnie scenariusze te poddano analizę oceniając każdy z nich z wykorzystaniem następujących kryteriów:
❖ wpływ na zwiększone dochody samorządu;
❖ wpływ na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego;
❖ wpływ na generowanie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy;
❖ wpływ na tworzenie nowych przedsiębiorstw;

❖ wpływ na zwiększenie liczby stałych mieszkańców;
❖ wpływ na poprawę stanu i jakości środowiska naturalnego;
❖ wpływ na rozpoznawalność miasta i promocję jego marki;
❖ wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców;
❖ wpływ na generowanie nowych kosztów związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury niezbędnej dla realizacji danego wariantu.

8. Podsumowanie głosów i opinii z przeprowadzonego
wstępnego procesu konsultacji społecznych
8.1. Praca warsztatowa
8.2. Podsumowanie wniosków z badania opinii mieszkańców

9. Rekomendacje dla dalszych działań w sferze promocji i
informacji o podjętych działaniach na rzecz reaktywacji
Uzdrowiska Krzeszowice (w układzie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym)
9.1. Promocja wewnętrzna
❖ stały punkt informacyjny w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach;
❖ portal informacyjny na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego;

❖ cykliczne spotkania z mieszkańcami;
❖ wykorzystanie Magazynu Krzeszowickiego;
❖ przygotowanie systematycznego serwisu dla lokalnych mediów z bieżącymi informacjami o postępie prac;
❖ organizowanie cyklicznych spacerów uzdrowiskowych;
❖ wizyty studialne;
❖ konkurs architektoniczny.
9.2. Promocja zewnętrzna

❖ Województwo Małopolskie;
❖ Ministerstwo Zdrowia;
❖ Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

10. Analiza sukcesów i porażek oraz prezentacja wybranych
działań polskich samorządów z ostatnich lat, które podjęły
decyzję o staraniu się o nadanie statusu uzdrowiska swoim
miejscowościom
10.1. Uniejów - pierwsze uzdrowisko termalne
10.2. Gołdap - Mazurski Zdrój

10.3. Uzdrowisko Kościerzyna – „Tak” czy „Nie”?

Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia

Wiktor Hugo

Barbara Łączna

⪢
⪢

tel. 695 600 690
basia.laczna@proregio.pl

Dziękujemy za możliwość rocznej pracy z
Państwem i wspólną drogę w kierunku
Uzdrowiska Krzeszowice!
Grzegorz Godziek

⪢
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tel. 601 96 14 99
grzegorz.godziek@proregio.pl

