
-PROJEKT-

 UCHWAŁA NR..............
RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia …............. 2020 r.

 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2020 oraz
określenia sezonu kąpielowego.

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pózn. zm. ) w związku z art.37  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017
roku Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268  z późn. zm.) Rada Miejska w  Pasłęku uchwala
co następuje :

 § 1.
Określa się wykaz kąpielisk jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2.
Kąpielisko, o którym mowa w § 1 zlokalizowane jest wzdłuż linii brzegowej o długości 50 m. na
działce  nr  63,  miasto Pasłęk,  obręb nr  0011,  o  współrzędnych geograficznych x-54,070126;  y-
19,677892 – lokalizację kąpieliska określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.
Sezon kąpielowy na terenie Gminy Pasłęk ustala się na okres od 15 czerwca 2020 roku do 31
sierpnia 2020 roku.

 § 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

 § 5.
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku   Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Pasłęku  oraz  publikacji  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w
Pasłęku.



UZASADNIENIE
do uchwały  w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 
2020 oraz określenia sezonu kąpielowego.

Kąpielisko to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych wykorzystywany przez dużą liczbę osób kapiących się.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018
r.,  poz.  2268,  1722  oraz  1479)  rada  gminy  określa,  w  drodze  uchwały  będącej  aktem  prawa
miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca
a 30 września oraz określa wykaz kąpielisk na terenie gminy, który sporządza się po rozpatrzeniu
wniosków  organizatorów  kąpielisk.  Ustalone  przez  radę  kąpieliska  mają  gwarantować  pełne
bezpieczeństwo kąpieli, co wynika z wymagań unijnej dyrektywy dotyczącej zarządzania jakością
wody w kąpieliskach. 

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Pasłęku  złożył  do  Burmistrza  Pasłęka  wniosek  o
umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których
planuje utworzyć kąpielisko. Powyższy wniosek zawiera wszystkie informacje zawarte w art. 37ust.
4 oraz załączniki zawarte w art. 37,ust. 5 w/w ustawy.

Kąpielisko  zostało  wyposażone  w  odpowiednią  infrastrukturę  do  której  należy  budynek
sanitarny – sezonowy z pomieszczeniami WC dla kobiet i mężczyzn, dwie przenośne toalety WC
oraz  kontenerowy  zestaw  sanitarny,  składający  się  z  przebieralni,  pomieszczenia  prysznica,
sanitariatu dla osób niepełnosprawnych, toalety damskiej i toalety męskiej.

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Pasłęk na rok 2020 oraz
określenia sezonu kąpielowego w dniu 21 stycznia 2020 r. Burmistrz Pasłęka podał do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz
propozycji zmian do tego projektu w terminie 21 dni tj. od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia 12
lutego 2020 r.   W wyznaczonym terminie wniesiono/nie  wniesiono żadnych uwag i  propozycji
zmian do projektu ww. uchwały.

Jednocześnie  pismem  z  dnia  21  stycznia  2020  r.  projekt  uchwały  w  sprawie  wykazu
kąpielisk  na  terenie  Gminy  Pasłęk  na  rok  2020  oraz  określenia  sezonu  kąpielowego  wraz  z
wnioskiem  organizatora  kąpieliska  przekazany  został  do  zaopiniowania  Wodom  Polskim,
właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi
sanitarnemu, którzy wydali ……………. opinie o projekcie przedmiotowej uchwały.

Burmistrz gminy prowadzi ewidencję kąpielisk na terenie gminy, która jest aktualizowana w
terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Radę Miejską uchwały zawierającej wykaz kąpielisk na dany
rok.

Organizator kąpieliska zobowiązany jest oznakować kąpielisko i przeprowadzać ocenę
jakości  wody  pod  względem  spełniania  wymagań,  określonych  w  odpowiednich  przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne.

Inspektor sanitarny prowadzi urzędową kontrolę jakości wody, która obejmuje dokonywanie
ocen jakości wody i ich klasyfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w przepisach i
przekazuje  sprawozdania  Głównemu  Inspektorowi  Sanitarnemu.  Informacje  o  stanie  wody  w
kąpieliskach są podawane do publicznej wiadomości.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców dotyczącym potrzeby utworzenia
kąpieliska w Pasłęku, Burmistrz Pasłęka przedkłada projekt uchwały, której podjęcie jest niezbędne
do zorganizowania kąpieliska w sezonie kąpielowym  w 2020 roku.



 Załącznik nr 1

 do uchwały nr ……………..

Rady Miejskiej w Pasłęku

 z dnia………2020 r.

Wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2020

L.p. Nazwa kąpieliska Lokalizacja – adres 
kąpieliska

Organizator

1. Kąpielisko „Jeziorko”w 
Pasłęku

ul. Partyzantów 14-400 
Pasłęk, wzdłuż linii 
brzegowej na odcinku o 
długości 50 m., na działce nr
63 miasto Pasłęk, obręb nr 
0011 o współrzędnych 
geograficznych x-
54,070126; y-19,677892.

Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Pasłęku 
ul. Kraszewskiego 2
14-400 Pasłęk




