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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH 

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich 
przyległych do Gminy Międzyzdroje 

Na podstawie art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021r. poz.2233, 
2368 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wykaz kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do gminy Międzyzdroje: 

1) Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód -  obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód 
od Molo,  

2) Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód  - obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód 
od Molo,  

2. Współrzędne geograficzne kąpielisk, o których mowa w ust.1, określa załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Ustala się sezon kąpielowy na okres od 01 czerwca 2022 r. do 15 września 2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  

Rady Miejskiej w Międzyzdrojach 

z dnia 4 stycznia 2022 r. 

1) Współrzędne geograficzne granic Kąpieliska Zachód (w formacie dziesiętnym) 

413 km wybrzeża, długości 1086 m: 

N 53,932817039º  E 14,443749439º 

N 53,927373503º  E 14,429895519º 

N 53,931906678º  E 14,444729525º 

N 53,926496164º  E 14,430959506º 

2) Współrzędne geograficzne granic Kąpieliska Wschód (w formacie dziesiętnym) 

412 km wybrzeża, długości 920 m: 

N 53,933364672º E 14,444865347º 

N 53,938314358º E 14,455637992º 

N 53,932480458º E14,445911922º 

N 53,937562211º E 14,456972261º 
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UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Rada Gminy określa, w 
drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja br. sezon 
kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września, a  także wykaz kąpielisk na 
terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.  
Wniosek o  umieszczenie w  wykazie kąpielisk, składa organizator kąpieliska w terminie do 31 
grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Zastępca Burmistrza wystąpiła w dniu 29 grudnia 
2021r. z wnioskiem o wpisanie dwóch kąpielisk do rejestru kąpielisk na rok 2022 na terenie gminy 
Międzyzdroje. W związku z  powyższym, Burmistrz Międzyzdrojów przygotował projekt uchwały 
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich 
przyległych do Gminy Międzyzdroje, określając sezon kąpielowy na okres od 01 czerwca do 15 
września 2022 r.  Zgodnie z art. 10 ww. ustawy w sposób zwyczajowo przyjęty projekt uchwały  
został podany do publicznej wiadomości oraz przekazany do zaopiniowania przez instytucje 
określone w art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 
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