UZASADNIENIE
Dziennikiem Ustaw nr 44 poz. 253 zmieniono ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(tekst jedn. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy zmieniającej do
ustawy Prawo wodne wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi: Rada Gminy określa w drodze
uchwały, corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy.
Nowelizacja ustawy – Prawo wodne weszła w życie co do zasady 1 stycznia 2011 r. jednak
zgodnie z wolą ustawodawcy jeden z przepisów został dodany już 1 lipca 2010 r. – art. 34a prawa
wodnego. Przepis ten wprowadza do polskiego prawa zupełnie nową instytucję – procedurę
umieszczenia kąpieliska w wykazie kąpielisk. Głównym celem nowelizacji jest dokonanie wdrożenia
postanowień wynikających z prawa europejskiego dotyczących jakości wody oraz zarządzania wodą
w kąpieliskach. Przepis artykułu 34a prawa wodnego nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia
uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy.
Podstawą opracowania jest złożony wniosek do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon
kąpielowy przez organizatora kąpieliska o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu
wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpielisko. Zawartość wniosku składanego
przez organizatora jest ściśle określona. Do wniosku dołącza się: pozwolenie wodnoprawne,
informacje dotyczące planowanego kąpieliska (aktualny profil wody w kąpielisku, status kąpieliska
w poprzednim sezonie kąpielowym albo wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo
utworzonego, sposób gospodarowania odpadami, ocena jakości wody i klasyfikacja wody
w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym).
Przygotowany projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk, sporządzony został
po rozpatrzeniu przedmiotowych wniosków, a następnie podany do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania właściwemu: Dyrektorowi Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, którzy wydali pozytywne opinie w ustawowo przyjętym
czasie.
Prezydent Miasta prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk oraz przechowuje dokumentację
stanowiącą podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres pięciu lat od dnia dokonania tego
wpisu.
Organizator kąpieliska jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić zmianę danych zawartych
w ewidencji kąpielisk.
Rada Miasta jest zobowiązana do podjęcia uchwały określającej wykaz kąpielisk najpóźniej
do dnia 31 maja. Zgodnie z brzmieniem art. 34a prawa wodnego określenie kąpielisk w drodze
opisanej wyżej procedury musi być powtarzane corocznie.

