
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 17 października 2016 r. 

Poz. 1709 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 5 października 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych 

naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny  

oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości 

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 i 960) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustale-

nia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny 

oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości (Dz. U. poz. 565) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Oceny właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu dokonuje się na podstawie 

udokumentowanych badań przeprowadzonych w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o potwierdzenie właś- 

ciwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu.”; 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia ust. 2–4 otrzymują brzmienie: 

„2. Określenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ocenę jakości powietrza, zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903, 1250 i 1427). 

3. Określenie poziomu hałasu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

4. Określenie poziomów pól elektromagnetycznych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”; 

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia w rozdziale III „Kryteria oceny właściwości leczniczych klimatu i stanu sanitar-

nego powietrza”: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Ocena właściwości leczniczych klimatu obejmuje kryteria jakości powietrza, ochrony przed hałasem 

i ochrony przed polami elektromagnetycznymi, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie: 

1) art. 86 ust. 1 i 2 oraz art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

2) art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska; 

3) art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.”, 

b) uchyla się ust. 4 i 5. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: K. Radziwiłł 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
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