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w odpowiedzi na pismo z dnia 5 października 2018 r. (V.565.109.2017.ŁK), 

przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Po wnikliwej analizie problematyki przedstawionej w ww. piśmie, w tym również po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

z dnia 16 marca 2018 r. (DOIK-07M04/l7/(MMi/AM). informuję, że podtrzymuję 

stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 8 grudnia 2017 r. (znak: 

PRL.024.125.2017. KB).

W konsekwencji informuję, że w mojej ocenie nie istnieje potrzeba podejmowania 

inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) w przedmiotowym 

zakresie. Należy przede wszystkim podkreślić, że przedmiotowa materia dalece 

wykracza poza ramy regulacyjne ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. O ile można ewentualnie rozważać wprowadzanie regulacji ograniczających 
opłaty parkingowe, w przypadku gdy podmioty lecznicze dysponują tytułem prawnym 

(prawem własności) do nieruchomości przeznaczonych w celu prowadzenia przez nie 

tzw. parkingu przyszpitalnego albo oddanych przez te podmioty lecznicze
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przedsiębiorcom w posiadanie zależne w celu jego prowadzenia, o tyle należy wykluczyć 

ingerencję ustawodawczą tą konkretną ustawą w rozporządzanie prawem własności do 
nieruchomości przez podmioty inne niż podmioty lecznicze. W części bowiem 

przypadków tzw. parkingi przyszpitalne znajdują się obok terenu szpitala, ale są 

własnością i są prowadzone przez inne podmioty -  przedsiębiorców w ramach 

prowadzone przez nie działalności gospodarczej.
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