DRUK NR 7/11

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2268, z 2019 r. poz. 125)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Słupska w roku 2019 obejmujący Kąpielisko "Park
Trendla" o współrzędnych geograficznych granic w formacie dziesiętnym:
1) od strony lądu: N 54.44509087°; E 17.04032523° N 54.44527208°; E 17.04069401°
2) od strony brzegu: N 54.44521693°; E 17.04016728° N 54.44537033°; E 17.04054538°
3) od strony wody: N 54.44541985°; E 17.03986332° N 54.44558080°; E 17.04024746°
2. Organizatorem kąpieliska jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku.
§ 2.
Określa się sezon kąpielowy na terenie Miasta Słupska w 2019 roku na okres od 22 czerwca
do 30 września.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 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 2019
roku zorganizowanie kąpieliska w terminie od 23 czerwca do 31 września. Z uwagi na fakt, iż Teren Parku
Trendla jest w sezonie letnim chętnie odwiedzany przez mieszkańców miasta Słupski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Słupsku złożył w dniu 12.12.2018 roku wniosek o wpisanie przedmiotowej lokalizacji do
wykazu kąpielisk.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały
Na podstawie art. 37 ust. 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 roku poz.
2268 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 poprzednim sezonie, letnim, tj. od dnia 23 czerwca do 03 września 2018 roku, było utworzone kąpielisko
na terenie Parku Trendla na działce 8/9 w obrębie 20 Miasta Słupska na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Słupsku nr LI/700/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na
utrzymanie kąpieliska zgodnie z definicją zawartą w treści art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
Prawo wodne.
Na podstawie art. 37 ust. 10 w/w ustawy projekt uchwały podlega podaniu 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 do tego projektu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły dodatkowe uwagi i wnioski.
Projekt uchwały wraz załącznikami na podstawie art. 37 ust. 2 i ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku
Prawo wodne został przekazany do zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie,
właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska oraz właściwemu Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu. W/w organy pozytywnie zaopiniowały przedłożony dokument jednocześnie
organ inspekcji sanitarnej wyznaczył punkt kontrolny pobierania prób wody powierzchniowej
o współrzędnych: N 54,445355 i E 17,040357.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych
Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na formalno - prawne uregulowanie funkcjonowania kąpieliska w myśl
ustawy Prawo wodne oraz umożliwi mieszkańcom Miasta Słupska w sezonie letnim w 2019 roku na
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 poniesienia kosztów na zabezpieczenie ratownictwa
wodnego, sprzątanie, wynajęcie toalet przenośnych oraz oznakowanie terenu kąpieliska.
6. Źródła finansowania
Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku.

Id: 67D6BF99-F4BF-48C7-BBFD-C118F6240C90. Projekt

Strona 1

