
  

Uchwała Nr LXVI/502/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 10 marca 2022 roku 

 
 

w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo oraz 

określenia sezonu kąpielowego w roku 2022 

 

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

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z art. 16 pkt 22, art. 37 ust 1 i 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2233 z późn. zm.) 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Określa się wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo w roku 2022 

obejmujący kąpieliska wymienione w Tabeli 1. 

 

Tabela nr 1. Wykaz kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo  

Lp. Nazwa kąpieliska Lokalizacja kąpieliska 

1. Rewa – od strony Zatoki  

Puckiej 

100m na odcinku od cypla w kier. Pucka 

2. Rewa – od strony Zatoki 

Gdańskiej 

100m na odcinku od cypla w kier. Gdyni 

3.  Mechelinki od 97,1km do 97,2km brzegu morskiego  

 

2. Liczbę osób kąpiących się na każdym z kąpielisk określa się na 200. 

 

 

§ 2 

Określa się sezon kąpielowy na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo w roku 2022 

zgodnie z Tabelą nr 2.  

 

Tabela nr 2. Sezon kąpielowy na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo 

Lp. Nazwa 

kąpieliska 

Lokalizacja kąpieliska Termin otwarcia i 

zamknięcia kąpieliska 

1. Rewa - od strony 

Zatoki Puckiej  

100m na odcinku od cypla w kier. Pucka 1 VII – 31 VIII 

2. Rewa - od strony 

Zatoki Gdańskiej 

100m na odcinku od cypla w kier. Gdyni 1 VII – 31 VIII 

3. Mechelinki od 97,1km do 97,2km brzegu morskiego 1 VII – 31 VIII 

 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

 

§ 4 

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

Województwa Pomorskiego.  



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo Wodne, Rada Gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem 

prawa miejscowego, sezon kąpielowy ora wykaz kąpielisk na terenie gminy. 

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk został złożony przez organizatora kąpieliska, zgodnie z ustawą 

w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Kosakowo przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu 

kąpielisk na rok 2022 na obszarze morskim przylegającym do Gminy Kosakowo. Uchwałę należy 

podjąć do dnia 31 maja br. Projekt uchwały zgodnie z zapisem art. 37 ust. 10 został podany do 

publicznej wiadomości w dniu 5 stycznia 2022r. (tablica ogłoszeń, strona internetowa gminy) na okres 

nie krótszy niż 21 dni.  

Projekt uchwały, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, najpóźniej do dnia 28 lutego, przekazuje do 

zaopiniowania właściwym organom: Wody Polskie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, a w przypadku kąpielisk położonych na polskich 

obszarach morskich, również właściwemu terytorialnie Dyrektorowi Urzędu Morskiego.  

Wody Polskie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

i Dyrektor Urzędu Morskiego w terminie 14 dni, wydają opinie do przekazanego projektu. Brak opinii 

w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.  

 

 

 

 


