
Rada Gminy 

Kościerzyna 

UCHWAŁA Nr       /        /      

Rady Gminy Kościerzyna 

z dnia  

 
w sprawie: wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2019 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(jednolity tekst Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 37 ust.2 i 8  Ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (j.t. Dz.U.  

z 2018 poz. 2268 z późn. zm.) – po zasięgnięciu opinii właściwych organów, Rada Gminy 

Kościerzyna uchwala co następuje: 

 

§ 1  

Ustala się wykaz kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2019 

1) kąpielisko w obszarze Jeziora Garczyn, przylegające do terenu Centrum 

Wypoczynkowo – Szkoleniowego Hotel Garczyn którego organizatorem jest 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kościerzynie zlokalizowane 

na działce nr 83 obręb Rybaki na wysokości dz. nr 121/15 obręb Łubiana;  

2) kąpielisko w obszarze Jeziora Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego 

Centrum Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego organizatorem 

jest Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie zlokalizowane na działce nr 

83 na wysokości działki nr 379 obręb Rybaki; 

3) kąpielisko w obszarze jeziora Jelenie przy Ośrodku Wypoczynkowym 

Politechniki Gdańskiej Czarlina, którego organizatorem jest Politechnika 

Gdańska, Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina zlokalizowane na działce nr 615 na 

wysokości działki nr 430/1 obręb Czarlina; 

4) kąpielisko w obszarze jeziora Jelenie we Wdzydzach, którego organizatorem 

jest Hotel Niedźwiadek zlokalizowane na działce nr 615 obręb Czarlina na 

wysokości działki nr 91/35 obręb Wdzydze; 

5) kąpielisko w obszarze jeziora Zakrzewie w miejscowości Stawiska, którego 

organizatorem jest Gdańska Fundacja Dobroczynności zlokalizowane na działce 

nr 31 na wysokości działki nr 10/2 obręb Stawiska; 

 

§ 2  

Ustala się na rok 2019 wykaz kąpielisk dla których organizatorem jest gmina Kościerzyna : 



- kąpielisko nad jeziorem Dobrogoszcz we wsi Dobrogoszcz, którego organizatorem 

jest Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy Kościerzyna zlokalizowanego na działce 

nr 337 na wysokości działki nr 338/38 obręb Dobrogoszcz. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy Kościerzyna 

 



UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (jedn. tekst z 2018 roku, Dz. U. nr 2268 z późn. 

zmianami) w art. 37 ust. 2 i 8 stanowi, że Rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do 

dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych 

do danej gminy.  

Organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon 

kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk. Wniosek powinien 

zawierać informacje zgodnie z art. 37 ust.4  i 5 w/w ustawy. 

Kompletny wniosek dotyczący kąpieliska złożyły: Zakład Sportu, Kultury i Turystyki Gminy 

Kościerzyna, Ośrodek Wypoczynkowy Politechniki Gdańskiej Czarlina, Gdańska Fundacja 

Dobroczynności, Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Kościerzynie Powiatowe 

Centrum Młodzieży w Garczynie oraz Hotel Niedźwiadek.  

Zgodnie z art. 37 ust. 12 Prawa wodnego przekazano do zaopiniowania projekt uchwały wraz 

z załącznikami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kościerzynie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. 

Opinie uzyskano od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, 

pismo nr SE.HK-30/4711/5/AR/19 z dnia 12.03.2019r. Pozostałe organy nie przekazały opinii 

do uchwały w terminie 14 dni w związku z czym zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy Prawo Wodne 

brak opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.  

Wójt poprzez obwieszczenie przedstawił do publicznej wiadomości projekt uchwały na stronie 

internetowej BIP Urzędu Gminy Kościerzyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościerzyna 

oraz przekazał organizatorom kąpielisk. Zgodnie z procedurą nie wpłynęły żadne wnioski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


