
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2013

Na podstawie art 34a ust. 1 ustawy Prawo wodne (jednolity tekst Dz.U z 2012r.  poz. 145 ze zm.1) Rada 
Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni 
obejmujący w roku 2013 następujące kąpieliska : 

1) kąpielisko Gdynia Śródmieście – obejmujące 200 m linii brzegowej, od punktu 540 30’52’’N i 180 33’4’’E do 
punktu 540 30’46’’N i 180 33’5’’E, oraz 80 m w głąb morza od punktu 540 30’52’’N i 180 33’9’’E do punktu 
540 30’46’’N i 180 33’10’’E o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska 
szacowanej na około 1700 osób; 

2) kąpielisko Gdynia Redłowo – obejmujące 200 m linii brzegowej, od punktu 540 30’7’’N i 180 33’33’’E do 
punktu 540 30’1’’N i 180 33’38’’E, oraz 35 m w głąb morza od punktu 540 30’8’’N i 180 33’35’’E do punktu 
540 30’2’’N i 180 33’39’’E o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska 
szacowanej na około 800 osób; 

3) kąpielisko Gdynia Orłowo – obejmujące 100 m linii brzegowej, od punktu 540 28’36’’N i 180 33’47’’E do 
punktu 540 28’39’’ N i 180 33’46’’E, oraz 30 m w głąb morza od punktu 540 28’35’’N i 180 33’49’’E do punktu 
540 28’39’’N i 180 33’48’’E o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska 
szacowanej na około 500 osób; 

4) kąpielisko Gdynia Babie Doły - obejmujące 100 m linii brzegowej, od punktu 540 35’2’’N i 180 32’32’’E do 
punktu 540 35’5’’N i 180 32’31’’E, oraz 30 m w głąb morza od punktu 540 35’2’’N i 180 32’33’’E do punktu 
540 35’5’’N i 180 32’33’’E o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska 
szacowanej na około 500 osób;

2. Określa się sezon kąpielowy od 21.06.2013r. do 31.08.2013r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
S. Szwabski

1) 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r, nr 44 poz. 253, Dz. U. 
z 2012 r. poz. 951 i 1513, Dz. U. z 2013 r. poz. 21 i 165 
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UZASADNIENIE

Na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy Prawo wodne organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku 
poprzedzającego sezon kąpielowy zobowiązany jest do złożenia wniosku o jego wpisanie do wykazu kąpielisk. 
Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wnioskiem z dnia 12.12.2012r. 
(data wpływu: 13.12.2012r.) wystąpił o wpisanie do rejestru kąpielisk na roku 2013 na terenie Gminy Miasta 
Gdyni czterech kąpielisk: 

1) kąpielisko Gdynia Śródmieście – obejmujące 200 m linii brzegowej, od punktu 540 30’52’’N i 180 
33’4’’E do punktu 540 30’46’’N i 180 33’5’’E, oraz 80 m w głąb morza od punktu 540 30’52’’N i 180 33’9’’E 
do punktu 540 30’46’’N i 180 33’10’’E o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie 
z kąpieliska szacowanej na około 1700 osób; 

2) kąpielisko Gdynia Redłowo – obejmujące 200 m linii brzegowej, od punktu 540 30’7’’N i 180 
33’33’’E do punktu 540 30’1’’N i 180 33’38’’E, oraz 35 m w głąb morza od punktu 540 30’8’’N i 180 33’35’’E 
do punktu 540 30’2’’N i 180 33’39’’E o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie 
z kąpieliska szacowanej na około 800 osób; 

3) kąpielisko Gdynia Orłowo – obejmujące 100 m linii brzegowej, od punktu 540 28’36’’N i 180 
33’47’’E do punktu 540 28’39’’ N i 180 33’46’’E, oraz 30 m w głąb morza od punktu 540 28’35’’N i 180 
33’49’’E do punktu 540 28’39’’N i 180 33’48’’E o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających 
dziennie z kąpieliska szacowanej na około 500 osób; 

4) kąpielisko Gdynia Babie Doły – obejmujące 100 m linii brzegowej, od punktu 540 35’2’’N i 180 
32’32’’E do punktu 540 35’5’’N i 180 32’31’’E, oraz 30 m w głąb morza od punktu 540 35’2’’N i 180 32’33’’E 
do punktu 540 35’5’’N i 180 32’33’’E o przewidywanej maksymalnej liczbie osób korzystających dziennie 
z kąpieliska szacowanej na około 500 osób. 

Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 34a ust. 3 pkt 5 wskazał, że kąpieliska 
będą otwarte od dnia 21.06.2013r., a zamknięcie nastąpi w dniu 31.08.2013r. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 10b 
długość sezonu kąpielowego określa się w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Prezydent Miasta Gdyni przygotował projekt uchwały Rady Miasta Gdyni 
w sprawie wykazu kąpielisk morskich na rok 2013 na terenie Gminy Miasta Gdyni. Zgodnie z art. 34a ust. 
6 ustawy projekt uchwały obejmuje wykaz planowanych kąpielisk oraz wydzielonych fragmentów wód 
powierzchniowych, na których wnioskodawca planuje utworzyć kąpieliska. 

W dn. 04.02.2013 r. Prezydent Miasta Gdyni podał do publicznej  wiadomości na okres 21 dni projekt 
uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie wykazu kąpielisk morskich na rok 2013 na terenie Gminy Mista Gdyni. 
W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi od społeczeństwa. 

Prezydent Miasta Gdyni w dn. 06.03.2013 r. wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni o opinię 
w sprawie projektu uchwały. 

Lp. Nazwa organu opiniującego Data i znak opinii Treść opinii Sposób 
uwzględnienia

1. Dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku 

27.03.2013r. 
ZGPW-
87/14k/2013/MW 

pozytywna -

2. Pomorski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony 

Środowiska w Gdańsku 
- - -

3. Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni 

12.03.2013r. 
INZ/GN-1-2301/24/13 pozytywna -

4. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Gdyni 

18.03.2013r. 
NK-4713/2/2013 pozytywna -
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Dyrektor Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określi w drodze zarządzenia teren kąpielisk 
zorganizowanych nad obszarem wodnym. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że projekt uchwały ws. wykazu kąpielisk na obszarze 
morskim przyległym do Gminy Miasta Gdyni w roku 2013 został skonsultowany społecznie i uzyskał 
wymagane prawem opinie. 

ROE.6344.1.2012.AL
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