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DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW
O UMIESZCZENIE W WYKAZIE K ĄPIELISK

Urząd Gminy Świdwin przyjmuje wnioski o umieszczenie w wykazie
kąpielisk planowanych do utworzenia w sezonie k ąpielowym 2020.
Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Swidwin, pokój nr 48 oraz na B łP
Urzędu ug.swidwin.ibip.pl.
Co to jest ką pielisko?
Ką pielisko w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) to wyznaczony uchwa łą rady gminy,
wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany
przez dużą liczbę osób kąpiących się, okre śloną w uchwale rady gminy w
sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego k ąpieliska nie
wydano stałego zakazu k ąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen p ływacki, basen
uzdrowiskowy, zamkni ęty zbiornik wodny podlegaj ący oczyszczaniu lub
wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamkni ęty zbiornik
wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych.
Do wniosku organizator k ąpieliska dołącza:
1) pozwolenie wodnoprawne;
2) informacje dotycz ące planowanego kąpieliska:
- aktualny profil wody w k ąpielisku *,
- status kąpieliska w poprzednim sezonie k ąpielowym (czynne, nieczynne) albo
wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
- sposób gospodarki odpadami,
- ocena jako ści wody i klasyfikacja wody w k ąpielisku w poprzednim sezonie
kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniej ącego kąpieliska,
- udogodnienia i środki podj ęte w celu promowania k ąpieli.
* profil wody w kąpielisku - rozumie si ę przez to zespó ł danych i informacji, dotycz ących
cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych wody w k ąpielisku oraz wód
powierzchniowych, maj ących wpływ na jej jakość, wraz z identyfikacj ą i oceną przyczyn
występowania zanieczyszcze ń mogących wywierać niekorzystny wp ływ na jako ść wody
w kąpielisku i stan zdrowia osób z niego korzyst ąj ących

Zorganizowanie kąpieliska daje gwarancj ę zamieszczenia obiektu
w ogólnokrajowym rejestrze tzw. Serwisie k ąpieliskowym, co mo że być
darmową reklam ą kąpielisk. y
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