
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/122/2012 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 30 maja 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały LXIV/341/2009 z 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowi-

ska Czerniawa-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-

nami) w związku z art. 41 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 zmianami).  

§ 1. W statucie uzdrowiska Czerniawa-Zdrój sta-

nowiącym załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta 

Świeradów-Zdrój nr LXIV/341/2009 z dnia 29 grud-

nia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uzdro-

wiska Czerniawa-Zdrój wprowadza się następujące 

zmiany:  

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

1) Dla uzdrowiska „Czerniawa-Zdrój” ustanawia się 

niniejszy statut uzdrowiska obowiązujący w obsza-

rze granic Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 

i Gminy Miejsko-Wiejskiej Mirsk, województwo 

dolnośląskie.  

2) powierzchnia uzdrowiska wynosi 2561,4 ha”  

2. 1. § 3 ust. 3 lit h) otrzymuje brzmienie: 

w strefie „A”:  

− „umieszczanie bez uzgodnienia z Urzędem Miasta 

w Świeradowie-Zdroju szyldów, reklam, tablic in-

formacyjnych itp. na posesjach i elewacjach bu-

dynków oraz wywieszanie ogłoszeń poza miej-

scami do tego wyznaczonymi,  

− dopuszcza się rozmieszczanie w strefie „A” 

uzdrowiska znaków i szyldów na budynkach 

mieszczących działalność, której te znaki lub szyl-

dy dotyczą, po uzyskaniu decyzji od Wojewódz-

kiego Urzędu Ochrony Zabytków  

− dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni publicz-

nej znaków oraz tablic stanowiących informację 

turystyczną  

− właściciel tablic winien dbać o estetyczny wygląd 

tych tablic, ich odnawianie i bezpieczeństwo ich 

umiejscowienia”  

3. § 3 ust 4 otrzymuje brzmienie: „handlu, pro-

mocji i informacji  

a) w strefie „A” prowadzenie handlu obnośnego 

i obwoźnego  

b) punkty sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, 

produktów regionalnych lub towarów o podobnym 

charakterze – w formie stoisk lub małych obiektów 

wolno stojących, mogą być prowadzone w strefie 

„A” w miejscach wyznaczonych przez gminę, 

również w obrębie ciągów komunikacyjnych, pod 

warunkiem, że nie zakłócają ruch pieszych i pojaz-

dów”  

4. § 4 otrzymuje brzmienie: „W poszczególnych 

strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się nastę-

pujące wskaźniki terenów zieleni urządzonej oraz 

powierzchnię nowo wydzielanych działek:  

1) w strefie „A”, gdzie odbywa się lecznictwo uzdro-

wiskowe, wskaźnik powierzchni zieleni nieutwar-

dzonej i nie zabudowanej wynosi 79,5% i winien 

wynosić nie mniej 65% powierzchni strefy a mi-

nimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek 

powinna się kształtować w granicach 0,25 ha;  

2) w strefie „B” stanowiącej otulinę strefy „A” 

wskaźnik powierzchni zieleni nieutwardzonej i nie 

zabudowanej wynosi 87% i powinien wynosić nie 

mniej niż 50% powierzchni obszaru a minimalna 

powierzchnia nowo wydzielonych działek powinna 

się kształtować w granicach 0,20 ha;  
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3) w strefie „C” wskaźnik powierzchni terenów zie-

lonych wynosi 96% i powinien wynosić nie mniej 

niż 45% dla wszystkich rodzajów zabudowy a mi-

nimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek 

powinna się kształtować w granicach:  

a) siedliskowych – 0,08 ha,  

b) rekreacyjnych – 0,10 ha,  

c) pensjonatowych – 0,15 ha.”  

5. po § 5 dodaje się § 5a, § 5b oraz § 5c 

w brzmieniu:  

1) „§ 5a. Wody mineralne o których mowa w § 5 to 

wody pochodzące z własnych odwiertów. Są to ni-

sko mineralizowane szczawy wodoro-węglanowo-

wapniowo-magnezowe z zawartością żelaza, flu-

oru oraz radonu. Działanie tych wód powoduje 

tzw. efekt zewnętrzny przyczyniający się do roz-

szerzenia naczyń skórnych oraz efekt wewnętrzny 

powodujący zmniejszenie napięcia mięśniowego, 

uspokojenie, spadek ciśnienia tętniczego i zwol-

nienie akcji serca. Picie wód mineralnych powodu-

je zwiększenie wydzielania kwasów żołądkowych, 

pobudzenie przewodu pokarmowego, obniżenie 

poziomu cukru w surowicy. Wykorzystywane są 

do kąpieli, inhalacji, okładów oraz irygacji i tam-

ponady.  

2) § 5b. Powietrze, gleba i woda w Czerniawie- 

-Zdroju przesycone są szlachetnym i unikalnym 

gazem radonem. Wpływa on korzystnie na prze-

miany komórkowe, procesy enzymatyczne, 

wzmacnia naczynia krwionośne, tkankę nerwową, 

obniża ciśnienie tętnicze. Woda radonowa jest 

znakomita w rehabilitacji chorób narządów ruchu , 

zarówno tych pourazowych jak i reumatycznych. 

Zmniejsza się bolesność i ograniczenie ruchu 

w stawach, a zwiększa się siła mięśni. Mają rów-

nież korzystne zastosowanie w kuracji niektórych 

chorób przemiany materii, niektórych chorób tar-

czycy, czy też cukrzycy regulacyjnej. Kąpiel rado-

czynna przyspiesza odrastanie uszkodzonych włó-

kien nerwowych , a także likwiduje procesy zapal-

ne.  

3) § 5c. Położenie Czerniawy-Zdroju w sąsiedztwie 

wielkich kompleksów leśnych na zboczach gór-

skich daje klimat bodźcowy o znacznej aktywności 

biologicznej. Jest to klimat szczególny, leczniczy. 

Wpływają na to m.in. wysokość nad poziom mo-

rza, góry, las oraz opary tutejszych wód mineral-

nych. Pomiary usłonecznienia dokonywano opiera-

jąc się na danych z Jeleniej Góry. Średnie roczne 

usłonecznienie na omawianym terenie wynosi 

1465 godzin, maksimum przypada na miesiące od 

maja do sierpnia, osiągając od około 160 do 185 

godzin w miesiącu, a minimum wynoszą poniżej 

50 godzin notuje się w grudniu. Średnia wielolet-

nia suma opadów w Czerniawie-Zdroju wynosi 

1075 mm. W przebiegu rocznym największe sumy 

miesięczne opadów przypadają od czerwca do 

sierpnia. W Czerniawie-Zdroju przeważają wiatry 

południowo-zachodnie 21,4%, południowe 14,5%, 

i północno-zachodnie 12,7%. Najmniejszy udział 

maja wiatry wschodnie 3,2% i północne 4,0%.  

6. § 6 otrzymuje brzmienie: W uzdrowisku pro-

wadzone jest leczenie uzdrowiskowe w następujących 

kierunkach leczniczych:  

1) CHOROBY ORTOPEDYCZNO-URAZOWE  

2) CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO  

3) CHOROBY REUMATYCZNE  

4) CHOROBY KARDIOLOGICZNE I NADCI-

ŚNIENIE  

5) CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH  

6) CHOROBY GÓRNYCH I DOLNYCH DRÓG 

ODDECHOWYCH  

7) OSTEOPOROZA  

8) CHOROBY KOBIECE  

9) CHOROBY SKÓRY  

10) CUKRZYCA  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty publikacji  

 

 

 Wiceprzewodniczący Rady Miasta: 

Mieczysław Szwarc 
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