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UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. 
zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

RADA MIASTA KATOWICE 
uchwala: 

§1. Wyrazić zgodę na utworzenie na terenie miasta Katowice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli pod nazwą: 

1. Dolina Trzech Stawów - Staw nr 4 - plaża północna, położonego przy ul. Trzech Stawów, 
obejmującego wydzielony fragment wód Stawu Nr 4 w Dolinie Trzech Stawów,  

2. Dolina Trzech Stawów - Staw nr 4 - plaża południowa, położonego przy ul. Trzech Stawów, 
obejmującego wydzielony fragment wód Stawu Nr 4 w Dolinie Trzech Stawów, 

3. Staw Morawa - położonego przy ul. Morawa 119, obejmującego wydzielony fragment wód Stawu 
Morawa. 

§2. Granice dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, o których mowa w § 1 określają 
załączniki nr 1 - 3 do niniejszej uchwały. 

§3. Określić sezon kąpielowy dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, o których mowa w § 1, na 
okres: 

1. od 01.07.2022 r. do 30.07.2022 r. - Dolina Trzech Stawów - Staw nr 4 - plaża północna 

2. od 31.07.2022 r. do 29.08.2022 r. - Dolina Trzech Stawów - Staw nr 4 - plaża południowa 

3. od 16.07.2022 r. do 14.08.2022 r. - Staw Morawa 

§4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Dolina Trzech Stawów
Staw nr 4 (plaża północna)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Katowice
z dnia .................... 2022 r.
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Dolina Trzech Stawów
Staw nr 4 (plaża południowa)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Katowice
z dnia .................... 2022 r.
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Staw
Morawa

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Katowice
z dnia .................... 2022 r.
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przypadku, gdy nie jest uzasadnione 
utworzenie kąpieliska, rada gminy może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, 
zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie 
dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli.  
Miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli jest wykorzystywany do kąpieli wydzielony i 
oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem, w myśl art. 16, pkt 28 ustawy Prawo 
wodne. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach wystąpił do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: 

  Dolina Trzech Stawów - Staw nr 4 - plaża północna, położonego przy ul. Trzech Stawów, 
obejmującego wydzielony fragment wód Stawu Nr 4 w Dolinie Trzech Stawów, które ma 
funkcjonować w okresie od 01.07.2022 r. do 30.07.2022 r.  Długość wykorzystywanej linii brzegu 
będzie wynosić 45 m od środka piaszczystej plaży w kierunku północnym, 

  Dolina Trzech Stawów - Staw nr 4 - plaża południowa, położonego przy ul. Trzech Stawów, 
obejmującego wydzielony fragment wód Stawu Nr 4 w Dolinie Trzech Stawów, które ma 
funkcjonować w okresie od 31.07.2022 r. do 29.08.2022 r.  Długość wykorzystywanej linii brzegu 
będzie wynosić 45 m od środka piaszczystej plaży w kierunku południowym. 

  Staw Morawa - położonego przy ul. Morawa 119, obejmującego wydzielony fragment wód Stawu 
Morawa, które ma funkcjonować w okresie od 16.07.2022 r. do 14.08.2022 r. Długość 
wykorzystywanej linii brzegu będzie wynosić 50 m.  

Jako uzasadnienie braku potrzeby utworzenia w tych miejscach kąpieliska organizator wskazał w 
szczególności na niedużą przewidywaną liczbę osób korzystających z kąpieli w weekendy, która będzie 
wynosić maksymalnie 150 osób dziennie - Dolina Trzech Stawów i 80 osób dziennie - Staw Morawa. W 
pozostałe dni tygodnia liczba osób korzystających z kąpieli jest zdecydowanie mniejsza. 
Utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli podyktowane jest krótkotrwałą organizacją 
weekendowych akcji prowadzonych przez policjantów z Zespołu Profilaktyki Społecznej Katowickiej 
Komendy Policji oraz Straży Miejskiej takich jak „Bądź Bezpieczny nad Wodą” czy „Zgubiłem się Pomóż”, 
okazjonalnie połączonych z kąpielą oraz wypoczynkiem. 
Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy Prawo wodne, projekt uchwały wraz z wnioskiem i dołączonymi do niego 
dokumentami podlega zaopiniowaniu przez:  

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,  
  Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 
  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

po skonsultowaniu z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach, organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie uchwały Nr LII/1237/14 Rady Miasta 
Katowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą 
Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego. 
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