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UMIESZCZENIE KĄPIELISKA W WYKAZIE
KĄPIELISK

1. Załatw sprawę elektronicznie
Nie dotyczy
2. Załączniki
Pełna treść procedury.
3. Wersja w języku migowym
4. Sprawę załatwia
Referat Ochrony Wód, Klimatu Akustycznego i Ochrony Przed Polami
Elektromagnetycznymi Wydziału Kształtowania Środowiska os. Zgody 2,
31-949 Kraków, pok. 110.
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz.
5. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
1. Wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk złożony do dnia 31 grudnia
roku poprzedzającego sezon kąpielowy, zawierający:
1)
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres organizatora,
2) nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie
topograficznej albo na ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania
granicy kąpieliska,
3)
wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska,
4)
wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie
z kąpieliska,
5)
wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska,
6)
opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych,
7) wskazanie sposobu gospodarki odpadami,
2. Załączniki do wniosku:
1)
kopię zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt 4, wraz z
zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu o którym mowa w art. 423 ust. 9,
2) informacje dotyczące planowanego kąpieliska,
a) aktualny profil wody w kąpielisku,
b) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym (czynne, nieczynne) albo
wzmianka, że wniosek dotyczy kąpieliska nowo utworzonego,
c) ocena jakości wody i klasyfikacja wody w kąpielisku w poprzednim sezonie
kąpielowym, jeżeli wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
d) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.

6. Opłaty
1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą
jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat
w placówkach banku PKO Bank Polski SA na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód
zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
7.

Forma załatwienia

Uchwała Rady Miasta Krakowa.
8.

Termin załatwienia

Corocznie do dnia 20 maja.
9.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Projekt uchwały podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,
wyznaczając nie krótszy niż 21 od dnia podania do publicznej wiadomości termin do
składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu, które rozpatruje się w terminie nie
dłuższym niż 14 od dnia upływu ich składania.
Projekt uchwały wraz ze złożonymi wnioskami i dokumentami prezydent miasta, najpóźniej
do dnia 28 lutego, przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz
właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu
inspektorowi sanitarnemu. Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ Inspekcji Ochrony
Środowiska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny wyrażają opinie do przekazanego
projektu uchwały w terminie 14 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie
opinii pozytywnej.
10. Tryb odwoławczy
Skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym.
11. Podstawa prawna
1. Art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
2. Część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

12. Informacje dodatkowe dla klienta
Kąpielisko - wyznaczony przez radę gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód
powierzchniowych, wykorzystywanych przez dużą liczbę osób kąpiących się, pod
warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli:

kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik
wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny,
zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych wód podziemnych.
Klasyfikacja wody w kąpielisku – przyporządkowanie wody w kąpielisku do odpowiedniej
klasy, ze względu na jej właściwości, dokonane przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej na podstawie oceny jakości wody.
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – wykorzystywany do kąpieli
wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, nie będący kąpieliskiem.
Organizator – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która prowadzi kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane
do kąpieli albo podjęła się organizacji kąpieliska lub miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.
Profil wody w kąpielisku – zespół danych i informacji dotyczących cech fizycznych,
geograficznych i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz wód powierzchniowych, mających
wpływ na ich jakość wraz z identyfikacją i oceną przyczyn występowania zanieczyszczeń
mogących wywierać niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku i stan zdrowia osób
z niego korzystających.
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