
UCHWAŁA NR XXIV/216/20 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu 
kąpielowego w 2020 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie miasta Kościerzyna na rok 2020. 

1. Kąpielisko miejskie nad jeziorem Gałęźne w Kościerzynie, współrzędne granic kąpieliska: Współrzędne 
geograficzne kąpieliska: 

granica zachodnia przyległa do brzegu: N: 54°08'11.35”       E: 17°59’01.81" 
granica zachodnia w jeziorze: N: 54°08'11.94” E: 17°59’02.18" 

granica wschodnia przyległa do brzegu N: 54°08’11.62” E: 17°59’00.14” 

granica wschodnia w jeziorze: N: 54°08'12.18”       E: 17°59'00.45" 

obejmujące długość około 30 m linii brzegowej. 

2. Szczegółowe granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Sezon kąpielowy ustala się na okres od 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska - Nitz 
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Załącznik graficzny do Uchwały Nr …....……Rady Miasta Kościerzyna z dnia ………. 
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Uzasadnienie

Dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dniu 17 grudnia 2019 roku wystąpił do Burmistrza
Miasta Kościerzyna z wnioskiem o umieszczenie kąpieliska miejskiego nad jeziorem Gałęźne w wykazie
kąpielisk na rok 2020.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, rada gminy określa w drodze
uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do 20 maja sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na
terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.

Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości
w okresie od 3 lutego 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin
składania uwag oraz propozycji zmian do projektu uchwały.

Projekt uchwały w myśl art. 37 ust. 12 ustawy Prawo wodne został przekazany do zaopiniowania
Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Gdańsku, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kościerzynie oraz
właścicielowi wód – Gminie Miejskiej Kościerzyna. Projekt ten został przez te organy zaopiniowany
pozytywnie.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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