Projekt
z dnia 7 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do granic Gminy Miasta Gdańska w roku
2016.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz.469, poz. 1590, poz.1642 ),
uchwala się, co następuje:
§ 1.
I. Ustala się następujące kąpieliska na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdańska na rok 2016:
1) Kąpielisko morskie Gdańsk Orle – obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 11 tj. 50 m na
prawo i 50 m na lewo od wejścia nr 11. Planowany termin otwarcia: 24.06 – 31.08.2016 r.
2) Kąpielisko morskie Gdańsk Sobieszewo – obejmujące 200 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 16 tj. 100
m na prawo i 100 m na lewo od wejścia nr 16. Planowany termin otwarcia: 01.07 – 31.08.2016 r. W okresie od 24.06 do
30.06.2016 r. planowana długość linii brzegowej kąpieliska 100 m tj. 100 m na lewo od wejścia nr 16.
3) Kąpielisko morskie Gdańsk Stogi – obejmujące 300 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 26 tj. 150 m na
prawo i 150 m na lewo od wejścia nr 26. Planowany termin otwarcia: 01.07 – 21.08.2016 r. W okresie od 24.06 do
30.06.2016 r. planowana długość linii brzegowej kąpieliska 100 m tj. 50 m na prawo i 50 m na lewo od wejścia nr 26,
natomiast w okresie od 22.08 do 31.08.2016 r. planowana długość linii brzegowej kąpieliska 200 m tj. 50 m na prawo i
150 m na lewo od wejścia nr 26.
4) Kąpielisko morskie Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – obejmujące 100 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr
41 tj. 100 m na prawo od wejścia nr 41. Planowany termin otwarcia: 24.06 – 31.08.2016 r.
5) Kąpielisko morskie Molo Gdańsk Brzeźno – obejmujące 400 m linii brzegowej na wysokości wejść na plażę od nr 50 do
52 tj. 400 m na prawo w odległości 50 m od mola. Planowany termin otwarcia: 01.07 – 21.08.2016 r. W okresie od 24.06
do 30.06.2016 r. planowana długość linii brzegowej kąpieliska 100 m tj. 100 m na prawo w odległości 50 m od mola,
natomiast w okresie od 22.08 do 31.08.2016 r. planowana długość linii brzegowej kąpieliska 200 m tj. 100 m na prawo w
odległości 50 m od mola oraz 50 m na lewo i 50 m na prawo od wejścia nr 50.
6) Kąpielisko morskie Gdańsk Jelitkowo – obejmujące 200 m linii brzegowej na wysokości wejścia na plażę nr 73 tj. 150 m
na prawo i 50 m na lewo od wejścia nr 73. Planowany termin otwarcia: 01.07 – 21.08.2016 r. W okresie od 24.06 do
30.06.2016 r. planowana długość linii brzegowej kąpieliska 100 m tj. 50 m na lewo i 50 m na prawo od wejścia nr 73
natomiast w okresie od 22.08 do 31.08.2016 r. planowana długość linii brzegowej kąpieliska 100 m tj. 50 m na lewo i 50
m na prawo od wejścia nr 73.
II. Organizatorem kąpielisk jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gdańsku, ul. Traugutta 29.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Prawo wodne nakłada na
radę gminy obowiązek określania w formie uchwały wykazu kąpielisk, które planuje się
zorganizować w danym roku na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich
przyległych do gminy (art. 34a ust.1).
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód Zatoki
Gdańskiej złożył Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, który będzie organizatorem
kąpielisk. Wniosek nr KM/040/1/2015 z dnia 22 grudnia 2015 wpłynął w ustawowym
terminie, ustalonym na dzień 31 grudnia 2015 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne, Prezydent Miasta Gdańska
przygotował projekt uchwały, obejmujący wykaz planowanych kąpielisk.
Zgodnie z art. 34a ust.7 i 9 ustawy Prawo wodne, projekt uchwały zawierający wykaz
planowanych kąpielisk podano do publicznej wiadomości w dniu 11.01.2016 r. oraz
przesłano w dniu 05.02.2016 r. do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
w Gdańsku, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gdańsku,
dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni.
W trybie i terminie przewidzianym na składanie uwag oraz propozycji zmian do projektu
uchwały, nie wpłynęły żadne uwagi.
Uchwała wyczerpuje obowiązki gminy określone w art. 34a ust.1 ustawy Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.).
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