
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wykazu kąpielisk  na terenie Gminy Miasto Szczecin

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie   gminnym (tj.  
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz  w związku  z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 
20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się  wykaz kąpielisk  na terenie Gminy Miasto Szczecin w 2019 r.:

1) Kąpielisko śródlądowe „Głębokie” zlokalizowane w Szczecinie przy   ul.ppłk.Hieronima 
Kupczyka 2 o przewidywanej  maksymalnej liczbie osób kapiących się  3.500,

2) Kąpielisko śródlądowe „Dziewoklicz” zlokalizowane w Szczecinie przy ul.Floriana Krygiera 
o przewidywanej maksymalnej liczbie osób kapiących się  3.000,

3) Kąpielisko śródlądowe „Dąbie” zlokalizowane w Szczecinie przy ul. Żaglowej  
1 o przewidywanej maksymalnej liczbie osób kapiących się  2.500 z tymczasowym zakazem 
kąpieli.

§ 2. Sezon kąpielowy  na kąpieliskach wymienionych w § 1 obejmuje  okres  od  15 czerwca 
2019 r. do 1 września  2019 r.

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza  się  Prezydentowi  Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz.
2268) corocznie w terminie do dnia 20 maja rada gminy aktem prawa miejscowego tj. w drodze
uchwały określa czas trwania sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. Wniosek
o umieszczenie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego sezon kąpielowy.

Zakład Usług Komunalnych, jako organizator kąpielisk wystąpił z kompletnym wnioskiem z
dnia 12 grudnia 2018 roku o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód
powierzchniowych, na którym planowane są kąpieliska:

1) Kąpielisko śródlądowe „Głębokie” przy ul.ppłk.Hieronima Kupczyka 2 w Szczecinie,

2) Kąpielisko śródlądowe „Dziewoklicz” przy ul.Floriana Krygiera w Szczecinie,

3) Kąpielisko śródlądowe „Dąbie” ul. Żaglowej 1 w Szczecinie.

Przez kąpielisko na podstawie art. 16 ust. 22 Ustawy Prawo wodne rozumie się wyznaczony
przez radę gminy wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany
przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie
wydano stałego zakazy kąpieli; kąpieliskiem nie jest pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy,
zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystaniu w celach terapeutycznych,
sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Na podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego na terenie
Szczecina w roku 2019 od 15 czerwca do 1 września.

Projekt przedmiotowej uchwały Prezydent Miasta, do dnia 28 lutego przekazał do
zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz właściwemu organowi
Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu na
podstawie art. 37 ust. 12 cyt. Ustawy.

Prezydent Miasta podał do publicznej wiadomości projekt uchwały w sposób zwyczajowo
przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu
uchwały, nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.
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