UCHWAŁA NR XLVI/369/22
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich przyległych do Gminy Trzebiatów
oraz określenia sezonu kąpielowego w 2022 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1/ oraz art. 16 pkt 22, art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.2/, Rada Miejska
w Trzebiatowie uchwala co następuje:
§ 1.Określa się wykaz kąpielisk na obszarach morskich przyległych do Gminy Trzebiatów na rok
2022:
1) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1, którego granice określa załącznik nr 1 do uchwały
2) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2, którego granice określa załącznik nr 2 do uchwały;
3) Kąpielisko Mrzeżyno Zachód, którego granice określa załącznik nr 3 do uchwały;
4) Kąpielisko Rogowo 1, którego granice określa załącznik nr 4 do uchwały.
§ 2. Sezon kąpielowy w 2022 r. dla kąpielisk wymienionych w § 1 ustala się w okresie:
1) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – od 25 czerwca 2022 r. do 17 września 2022 r.
2) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 - od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
3) Kąpielisko Mrzeżyno Zachód - od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
4) Kąpielisko Rogowo 1- od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Mirosław Makarewicz

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2021 r. poz. 1641, poz.2368; Dz. U. z 2022 r.
poz. 88, poz.258
1

2

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLVI/369/22
Rady Miejskiej w Trzebiatowie
z dnia 28 kwietnia 2022 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach morskich przyległych do gminy Trzebiatów oraz
określenia sezonu kąpielowego w 2022 r.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz.
2233 ze zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do 20
maja:
1) sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września,
2) wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.
Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych składa
organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. W wyżej
wskazanym terminie do Burmistrza Trzebiatowa wpłynął wniosek dotyczący umieszczenia w wykazie
kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć się kąpieliska.
Wniosek został złożony przez Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o. o. i dotyczył umieszczenia w wykazie
kąpielisk następujących kąpielisk:
1) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1,
2) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2,
3) Kąpielisko Mrzeżyno Zachód,
4) Kąpielisko Rogowo 1.
Organizator ww. kąpielisk wskazał, że kąpieliska będą otwarte w niżej wskazanych terminach:
1) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 – od 25 czerwca 2022 r. do 17 września 2022 r.,
2) Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2 – od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.,
3) Kąpielisko Mrzeżyno Zachód - od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.,
4) Kąpielisko Rogowo 1 - od 25 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Biorąc powyższe pod uwagę przygotowany został projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na
obszarach morskich przyległych do Gminy Trzebiatów oraz określenia sezonu kąpielowego 2022 r. Zgodnie
z art. 37 ust. 10 ustawy Prawo wodne, Burmistrz Trzebiatowa obwieszczeniem z dnia 23 lutego 2022 r.
podał do publicznej wiadomości ww. projekt uchwały. Obwieszczenie wraz z projektem uchwały zostały
umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy Prawo wodne, projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarach
morskich przyległych do Gminy Trzebiatów oraz określenia sezonu kąpielowego 2022 r. wraz z wnioskiem
o umieszczenie kąpielisk w wykazie został przekazany przez Burmistrza Trzebiatowa do zaopiniowania
następującym organom:
• Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki
Wodnej w Szczecinie,
• Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie,
• Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach,
• Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie,
• właścicielowi wód – Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie działającemu w imieniu Ministra
Infrastruktury, który wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do morskich wód wewnętrznych
i morza terytorialnego stanowiących własność Skarbu Państwa.

