UCHWAŁA NR VIII/69/19
RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na obszarze Gminy Szubin w 2019 roku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r.
poz. 506) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2019 r. poz. 534)
Rada Miejska w Szubinie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się trwanie sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Szubin w terminie od 26 czerwca 2019 r.
do 26 sierpnia 2019 r.
§ 2. Określa się wykaz kąpielisk na terenie miasta i gminy Szubin w roku 2019:
1. Kąpielisko w miejscowości Wąsosz:
1) lokalizacja kąpieliska – działka nr 342/1 obręb Wąsosz;
2) organizator kąpieliska – Gmina Szubin;
3) długość linii brzegowej kąpieliska – 100,00 mb;
4) przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska – 500 osób.
§ 3. Granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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Załącznik do uchwały Nr VIII/69/19
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 7 maja 2019 r.

Kąpielisko Wąsosz, gm. Szubin

Legenda:
- granice kąpieliska
- współrzędne kąpieliska: 1. 5868404.10 N 6483311.59 E; 2. 5868411.49
N6483211.84 E; 3. 5868511.23 N, 64833219.20 E; 4. 5868503.85N,
6483224.19E
- linia brzegowa kąpieliska
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2019 r. poz. 534) 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 wykaz kąpielisk na terenie gminy lub
na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.
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, zgodnie z art. 16 pkt. 22 powyższej ustawy.
Burmistrz Szubina określił trwanie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Szubin od 26 czerwca 2019 r. do
26 sierpnia 2019 r. Wyznaczono jedno kąpielisko w miejscowości Wąsosz na dz. nr 342/1, którego
organizatorem będzie Gmina Szubin. Długość linii brzegowej jeziora objętej niniejszą uchwałą określono na
100,00 mb. Obszar kąpieliska będzie wynosił ok 1,0 ha. Teren ten to część terenu rekreacyjnego, na którym
corocznie odbywa się wypoczynek i rekreacja letnia nad wodą mieszkańców m.in. Gminy Szubin.
Na terenie Gminy Szubin jest to jedyne miejsce zagospodarowane infrastrukturą wypoczynkową
z przeznaczeniem na rekreację, na którym istnieje możliwość zorganizowania kąpieliska miejskiego, w zgodzie
z zapisami prawa wodnego.
Burmistrz Szubina wystąpił o zgodę na organizację kąpieliska do Wód Polskich. W związku z brakiem
sprzeciwu, przygotowany został projekt przedmiotowej uchwały i wyłożony do wglądu publicznego od
11.02.2019 r. do 14.02.2019 r. Do przedmiotowego projektu uchwały nie wniesiono uwag ani propozycji
zmian.
Następnie, zgodnie z delegacją zawartą w art. 37 ust. 12 ustawy Prawo Wodne, projekt uchwały wraz
z dokumentami określającymi szczegółowy opis kąpieliska przekazane zostały do zaopiniowania Wodom
Polskim, właścicielowi wód, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu. Powyższe organy zaopiniowały pozytywnie przedmiotowy projekt uchwały,
nie zgłaszając uwag. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest jednocześnie właścicielem
wód, pismem z dnia 11.03.2019 r. zaopiniowało ów projekt pozytywnie. Wojewódzka Inspekcja Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy przekazała projekt wg właściwości do GIOŚ – Regionalnego Wydziału
Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy, która z kolei poprzez brak odpowiedzi zgodnie
z art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, wyrażona została milcząca zgoda, gdyż w ciągu
14 dni nie wyraził opinii w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad
Notecią pismem z dnia 07.03.2019 r. również zaopiniował przedmiotowy projekt pozytywnie nie zgłaszając
uwag.
W oparciu o uzyskane uzgodnienia i odpowiednie przepisy ogólne organizator kąpieliska przystąpił do
realizacji zadań związanych z uruchomieniem na sezon letni kąpieliska w Wąsoszu.
W związku z powyższym podjęcie rzeczonej uchwały uważa się za w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady
Anna Kijowska
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