DRUK NR 51/4

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska
w 2018 roku.

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz .U.
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, poz. 2180)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje :
§ 1.
1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Słupska w roku 2018 obejmujący Kąpielisko „Park
Trendla” o współrzędnych geograficznych ETRF2000:
1) lewa strona brzegu: x 6035432.3158

y 6437737.4862

2) prawa strona brzegu:x 6035449.0550

y 6437762.2447

3) lewa strona wody: x 6035455.1694

y 6437718.0774

4) prawa strona wody: x 6035472.7441

y 6437743.2388

2. Organizatorem kąpieliska jest Prezydent Miasta Słupska.
§ 2.
Określa się sezon kąpielowy na terenie Miasta Słupska w 2018 roku na okres od 23 czerwca do 2 września.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
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Uzasadnienie
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana
Na terenie miasta Słupska istnieje obszar na działce 8/9 w obrębie 20, na którym planowane jest
w 2018 roku zorganizowanie kąpieliska w terminie od 23 czerwca do 2 września - z uwagi na fakt, iż
w sezonie letnim, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, jest ono chętnie odwiedzane
mieszkańców miasta.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały
Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1566 ze zm.) corocznie w terminie do dnia 20 maja rada gminy w drodze uchwały określa czas
trwania sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. Zgodnie z art. 16 pkt 22 w/w ustawy
przez kąpielisko 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 zakazu kąpieli. W myśl ustawy kąpieliskiem nie jest: pływalnia,
basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub
wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielny od wód
powierzchniowych i wód podziemnych.
3. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym
W poprzednich sezonach letnich nie było tworzone kąpielisko na terenie Parku Trendla na działce 8/9
w obrębie 20 Miasta Słupska w myśl obowiązującego wcześniej stanu prawnego ustawy Prawo wodne.
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na utworzenie kąpieliska zgodnie z definicją zawatą w treści
art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne. Projekt uchwały został podany w dniu
29 marca 2018 roku do publicznej wiadomości (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Słupsku, tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku) na okres 21 dni wraz z informacją o formie,
miejscu i terminie składania uwag oraz propozycji zmian tego projektu. Projekt uchwały wraz załącznikami
na podstawie art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne został przekazany do
zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gdańsku, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupsku.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na utworzenie kąpieliska w myśl ustawy Prawo wodne oraz
umożliwi mieszkańcom Miasta Słupska w sezonie letnim korzystanie z wypoczynku na obszarze wodnym,
na terenie odpowiednio strzeżonym i administrowanym przez Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Słupsku.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały
Podjecie uchwały skutkować będzie koniecznością zorganizowania kąpieliska i poniesienia kosztów na
zabezpieczenie ratownictwa wodnego, sprzątanie, wynajęcie toalet przenośnych oraz oznakowanie terenu.
Szacowane środki na realizację zadania wynoszą 25.000 zł.
6. Źródła finansowania
Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.
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