
Projekt 

z dnia  12 stycznia 2023 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY SOLINA 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego 2023 na terenie Gminy Solina. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2023 r., 
poz. 40 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2022 r., 
poz. 2625 ze zm.) 

Rada Gminy Solina 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk  na rok 2023, obejmujący następujące obiekty:

1) Kąpielisko Cypel - Polańczyk - część działki nr 186/2 (obręb ewidencyjny Solina)

- linia brzegowa kąpieliska wynosi 50 m,

- granice kąpieliska określa załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Kąpielisko Patelnia - Polańczyk - część działki nr 296/2 w miejscowości Polańczyk

- linia brzegowa kąpieliska wynosi 50 m,

- granice kąpieliska określa załącznik graficzny Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Kąpielisko Solina - Góra Jawor - obok Białej Floty – część działki nr 482/1 w miejscowości Solina

- linia brzegowa kąpieliska wynosi 100 m,

- granice kąpieliska określa załącznik graficzny Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Kąpielisko Zawóz - Zielona Plaża - część działki nr 45/1w miejscowości Zawóz - linia brzegowa
kąpieliska wynosi 50 m,

- granice kąpieliska określa załącznik graficzny Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się, że w roku 2023 sezon kąpielowy trwać będzie od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organizator kąpieliska do dnia 
31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazuje 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek                            o umieszczenie w wykazie 
kąpielisk wydzielonego fragmentu wód, na którym planuje utworzyć kąpielisko. Wójt, Burmistrz lub 
Prezydent Miasta przedkłada do zaopiniowania  projekt uchwały następującym instytucjom: Wodom 
Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu 
powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpieliska 
położonego na: terenie parku narodowego - także dyrektorowi parku narodowego, polskich obszarach 
morskich - także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej - także 
właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej. Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ 
Inspekcji Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny, 
dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej oraz dyrektor urzędu morskiego wyrażają 
opinię do przekazanego projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni. Brak opinii w tym 
terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej. 

Przedłożony do procedowania projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu 
kąpielowego 2023 na terenie Gminy Solina został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie wskazane 
w przytoczonym przepisie prawnym instytucje. 
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