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USTA WA
z dnia 4 marca 2010 r.
o zmianie ustawy — Prawo wodne1)
Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2))
wprowadza się następujące zmiany:
1) w odnośniku nr 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się
przecinkiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach
i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz.
UE L 64 z 04.03.2006, str. 37).”;
2) w art. 9 w ust. 1:
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a—5c w brzmieniu:
„5a) kąpielisku — rozumie się przez to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony
i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę
osób kąpiących się, określoną w uchwale
rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk,
pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli;
kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik
wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych,
sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód
podziemnych;
5b) klasyfikacji wody w kąpielisku — rozumie
się przez to przyporządkowanie wody w kąpielisku do odpowiedniej klasy, ze względu
na jej właściwości, dokonane przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie oceny jakości wody;
5c) miejscu wykorzystywanym do kąpieli — rozumie się przez to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem i wykorzystywany do
kąpieli;”,
1)

Przepisy niniejszej ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody
w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG
(Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006) oraz dyrektywy 76/160/EWG
z dnia 8 grudnia 1975 r. dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (Dz. Urz. WE L 31 z 05.02.1976; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 26).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215,
poz. 1664.

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) organizatorze — rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, która podjęła się zorganizowania
kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego
do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która
prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli;”,
c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a i 10b w brzmieniu:
„10a) profilu wody w kąpielisku — rozumie się
przez to zespół danych i informacji, dotyczących cech fizycznych, geograficznych
i hydrologicznych wody w kąpielisku oraz
wód powierzchniowych, mających wpływ
na jej 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;
10b) sezonie kąpielowym — rozumie się przez
to okres określony przez radę gminy
w uchwale, o której mowa w art. 34a
ust. 1, obejmujący okres między 15 czerwca a 30 września;”,
d) uchyla się pkt 21;
3) po art. 34 dodaje się art. 34a—34j w brzmieniu:
„Art. 34a. 1. Rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 maja wykaz
kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych
do danej gminy.
2. Organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym
kąpielisko ma być otwarte, przekazać
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie
w wykazie kąpielisk, o którym mowa
w ust. 1, wydzielonego fragmentu
wód powierzchniowych, na których
planuje utworzyć kąpielisko.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2,
zawiera:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres
organizatora;
2) nazwę i adres lub lokalizację planowanego kąpieliska;
3) wskazanie długości linii brzegowej
kąpieliska;
4) wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających
dziennie z kąpieliska;
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5) wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska;
6) opis infrastruktury kąpieliska, w tym
urządzeń sanitarnych.
4. Do wniosku dołącza się:
1) pozwolenie wodnoprawne;
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) sposób gospodarki odpadami,
d) ocena jakości wody i klasyfikacja
wody w kąpielisku w poprzednim sezonie kąpielowym, jeżeli
wniosek dotyczy istniejącego kąpieliska,
e) udogodnienia i środki podjęte
w celu promowania kąpieli.
5. Jeżeli dokumentacja, o której mowa
w ust. 2 i 4, jest niepełna, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa
do jej uzupełnienia w terminie 7 dni.
6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
przygotowuje projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, obejmujący wykaz
planowanych kąpielisk, sporządzony
po rozpatrzeniu wniosków, o których
mowa w ust. 2, oraz wydzielonych
fragmentów wód powierzchniowych,
na których planuje utworzyć kąpieliska, dla których będzie organizatorem.
7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
podaje do publicznej wiadomości
projekt uchwały, o której mowa
w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji
zmian do tego projektu uchwały, nie
krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
8. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
rozpatruje uwagi oraz propozycje,
o których mowa w ust. 7, w terminie
nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.
9. Projekt uchwały, o której mowa
w ust. 1, wraz z wnioskami, o których
mowa w ust. 2, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, najpóźniej do dnia
15 kwietnia, przekazuje do zaopiniowania właściwym: dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich,
również właściwemu terytorialnie dy-
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rektorowi urzędu morskiego. Dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki
wodnej, wojewódzki inspektor 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 akceptację przesłanego projektu.
Art. 34b. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.
2. Organizator kąpieliska jest obowiązany
niezwłocznie zgłosić zmianę danych
zawartych w ewidencji kąpielisk.
3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę wpisu do ewidencji kąpielisk przez okres pięciu lat od dnia dokonania danego wpisu.
4. Prowadzenie ewidencji kąpielisk jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
wpisuje kąpieliska lub aktualizuje wpis
do ewidencji kąpielisk w terminie
14 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w art. 34a ust. 1.
6. W ewidencji kąpielisk zamieszcza się
w szczególności:
1) dane zawarte w dokumentacji, o której mowa w art. 34a ust. 2 i 4;
2) kod i nazwę gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla
Celów Statystycznych;
3) opis granic kąpieliska za pomocą
współrzędnych
geograficznych
w układzie WGS84, na obowiązującym podkładzie map topograficznych lub ortfotomap z państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta
jest obowiązany do nieodpłatnego przekazywania informacji zawartych w ewidencji kąpielisk na wniosek właściwego
państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego lub organów właściwych
w sprawach gospodarowania wodami.
Art. 34c. 1. Organizator kąpieliska jest obowiązany
oznakować kąpielisko.
2. Jakość wody w kąpielisku powinna
odpowiadać wymaganiom określonym
w przepisach wydanych na podstawie
art. 50 ust. 3.
Art. 34d. 1. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed
dniem rozpoczęcia jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazo-
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wo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie
wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne
dla kąpiących się tam osób.
2. Organizator miejsca wykorzystywanego
do kąpieli jest obowiązany oznakować
miejsce wykorzystywane do kąpieli.
3. Organizator miejsca wykorzystywanego
do kąpieli niezwłocznie przekazuje właściwemu państwowemu powiatowemu
inspektorowi sanitarnemu wyniki badań,
o których mowa w ust. 1, oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą
wpływać na pogorszenie jakości wody.
4. Jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli powinna odpowiadać
wymaganiom określonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 50 ust. 3.
5. Na podstawie wyników badania wody
państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości
wody, czy spełnia ona wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 3.
6. W przypadku gdy wyniki badań wykonanych przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli mogą wskazywać na to, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 3, właściwy państwowy powiatowy inspektor
sanitarny przeprowadza kontrolę urzędową, o której mowa w art. 163 ust. 2.
Art. 34e. 1. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany do nieodpłatnego, niezwłocznego przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta informacji dotyczących oceny
jakości wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli, klasyfikacji wody w kąpielisku oraz zakazu kąpieli. Informacje, o których mowa
w zdaniu pierwszym, wójt, burmistrz,
prezydent miasta niezwłocznie zamieszcza w ewidencji kąpielisk.
2. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany do nieodpłatnego, niezwłocznego przekazywania organizatorowi pochodzących z kontroli
urzędowej informacji dotyczących ocen
jakości wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku.
Art. 34f. 1. Po podjęciu uchwały, o której mowa
w art. 34a ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia właściwemu
państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu informację o liczbie
kąpielisk i podaje przyczynę zmian
w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego. Do informacji dołącza się wykaz kąpielisk.
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2. Główny Inspektor Sanitarny przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego przedstawia Komisji Europejskiej informację
o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę
zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu
do poprzedniego sezonu kąpielowego.
Do informacji dołącza się wykaz kąpielisk.
Art. 34g. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw gospodarki wodnej oraz ministrem
właściwym do spraw gospodarki morskiej
określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych i informacji
objętych ewidencją kąpielisk,
2) wzór ewidencji kąpielisk,
3) sposób oznakowania kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli
— mając na względzie zagrożenia zdrowotne dla kąpiących się osób, a także
przekazywanie społeczeństwu aktualnych
informacji o jakości wody w kąpielisku
i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
oraz zaleceniach organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.
Art. 34h. 1. Organizatorzy kąpielisk mogą łączyć
kąpieliska, w przypadku gdy:
1) kąpieliska sąsiadują ze sobą;
2) kąpieliska uzyskały zbliżone oceny
jakości wody za poprzednie 4 lata;
3) profile wody w kąpieliskach wskazują
na wspólne czynniki ryzyka lub ich
brak.
2. Organizatorzy kąpielisk mogą dokonywać podziału kąpielisk, gdy jest to uzasadnione jakością wody w kąpielisku
lub jego części.
3. Łączenie albo podział kąpielisk odbywa
się w trybie przepisów art. 34a oraz
wymaga uzasadnienia.
Art. 34i. W przypadku zaprzestania prowadzenia
przez organizatora kąpieliska lub miejsca
wykorzystywanego do kąpieli tracą one
swój status, a organizator jest obowiązany usunąć oznakowanie tych miejsc.
Art. 34j. 1. Kąpielisko może funkcjonować, jeżeli
jakość wody w nim została sklasyfikowana co najmniej jako dostateczna,
zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2.
2. Jeżeli jakość wody w kąpielisku została
zakwalifikowana jako niedostateczna,
zgodnie z art. 163 ust. 1 pkt 2, kąpielisko
może funkcjonować pod warunkiem
podjęcia działań mających na celu:
1) ochronę zdrowia ludzkiego i poprawę
jakości wody, w tym wprowadzenia
zakazu kąpieli w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowego zakazu kąpieli;
2) ustalenie przyczyn nieosiągnięcia
dostatecznej klasyfikacji jakości wody w kąpielisku;
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3) zapobieżenie, zmniejszenie lub wyeliminowanie przyczyn zanieczyszczenia;
4) przekazanie społeczeństwu informacji dotyczącej jakości wody w kąpielisku w sposób niebudzący wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń.”;
4) w art. 38:
a) w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) wykorzystywania do kąpieli;”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dla realizacji celu określonego w ust. 3
pkt 2a:
1) organizator sporządza profil wody w kąpielisku, aktualizuje go i przekazuje właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oraz dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
a w przypadku kąpielisk morskich właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu
morskiego oraz podejmuje działania mające na celu obniżenie ryzyka zanieczyszczenia wody w kąpielisku, w tym w szczególności działania określone w art. 163
ust. 4 pkt 2 i 7;
2) organy administracji publicznej są obowiązane udostępniać informacje, które
mogą być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody w kąpielisku; za udostępnienie informacji pobiera się opłatę
ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację tego
obowiązku;
3) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
wykonują działania określone w art. 163
ust. 2 oraz art. 163b i 163c.”;
5) w art. 38a dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki wodnej, ministrem właściwym do
spraw gospodarki morskiej i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku,
2) szczegółowy zakres informacji zawartych
w profilu wody w kąpielisku i sposób ich
przedstawiania,
3) sposób i tryb dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku
— mając na względzie poprawę jakości wody
w kąpieliskach i ochronę zdrowia publicznego.”;
6) w art. 41 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT),
polichlorowanych bifenyli (PCB), polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu
(HCH),”;
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7) w art. 50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem właściwym
do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania, jakim powinna odpowiadać
woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli;
2) zakres badania wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli;
3) metody referencyjne badania wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli;
4) sposób pobierania, przechowywania i transportu przed analizą próbek wody z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli;
5) sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku;
6) sposób oceny jakości wody w kąpielisku
i w miejscu wykorzystywanym do kąpieli;
7) szczegółowy sposób dokumentowania kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163
ust. 4;
8) szczegółowy sposób oceny kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4.”;
8) w art. 92 w ust. 3 w pkt 16 kropkę zastępuje się
średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) opiniowanie projektów uchwał, o których
mowa w art. 34a ust. 1, wyznaczających kąpieliska znajdujące się w regionie wodnym.”;
9) w art. 113:
a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wykazy wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych;”,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Na potrzeby dokumentów planistycznych,
o których mowa w ust. 1, wykorzystuje się
profile wody w kąpieliskach, o których mowa w art. 38 ust. 4a.”;
10) w art. 153 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a
w brzmieniu:
„8a) profili wody w kąpieliskach;”;
11) w art. 155a dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Główny Inspektor Sanitarny ustalają, w drodze porozumienia, rodzaj, zakres i sposób nieodpłatnego przekazywania informacji niezbędnych do
oceny i klasyfikacji wody w kąpielisku.”;
12) art. 163 otrzymuje brzmienie:
„Art. 163. 1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w ramach kontroli urzędowej,
dokonują:
1) oceny jakości wody w kąpielisku
pod względem spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 3:
a) bieżącej,
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b) sezonowej,
c) czteroletniej;
2) klasyfikacji jakości wody w kąpielisku pod względem spełniania wymagań określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 50
ust. 3, określając ją jako:
a) niedostateczną,
b) dostateczną,
c) dobrą,
d) doskonałą.
2. Kontrola urzędowa obejmuje:
1) wyznaczenie punktów pobierania
próbek wody z kąpieliska do badań;
2) pobieranie, transport i badanie
próbek wody z kąpieliska metodami referencyjnymi, określonymi
w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 3, przed sezonem
oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku;
3) ocenę prowadzonej kontroli wewnętrznej;
4) ocenę i klasyfikację jakości wody
w kąpielisku.
3. Kontrolę wewnętrzną oceny jakości
wody w kąpielisku pod względem
spełniania wymagań określonych
w przepisach wydanych na podstawie
art. 50 ust. 3 prowadzi również organizator kąpieliska.
4. Kontrola wewnętrzna obejmuje:
1) ustalenie do dnia 15 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobrania
próbek wody z kąpieliska w sezonie
kąpielowym, zwanego dalej „harmonogramem pobrania próbek”;
2) systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku i wody
zasilającej kąpielisko pod kątem
występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość
wody i stanowiących zagrożenie
zdrowia kąpiących się osób;
3) pobieranie próbek wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym państwowym powiatowym
inspektorem sanitarnym;
4) pobieranie dodatkowych próbek
wody w kąpielisku w terminie 7 dni
po ustaniu krótkoterminowego zanieczyszczenia;
5) badanie wody z kąpieliska, w zakresie i metodami referencyjnymi
zgodnymi z przepisami wydanymi
na podstawie art. 50 ust. 3;
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6) dokumentowanie i niezwłoczne
przekazywanie wyników badań
właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu;
7) informowanie właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego o wystąpieniu zmian,
które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku, oraz o każdym zawieszeniu
harmonogramu pobrania próbek
w ramach kontroli wewnętrznej
i jego przyczynach;
8) informowanie kąpiących się osób
o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej.”;
13) po art. 163 dodaje się art. 163a—163d w brzmieniu:
„Art. 163a. 1. Harmonogram pobrania próbek
uwzględnia
terminy
pobierania
i analizy nie mniej niż czterech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak
aby przerwa między badaniami nie
przekraczała miesiąca.
2. Stosowanie harmonogramu pobrania próbek może zostać zawieszone
w przypadku wystąpienia sytuacji
wyjątkowej, będącej zdarzeniem
mającym niekorzystny wpływ na
jakość wody w kąpielisku, o prawdopodobieństwie
występowania
mniejszym niż raz na cztery lata. Niezwłocznie po ustaniu sytuacji wyjątkowej należy powrócić do stosowania obowiązującego harmonogramu
pobrania próbek i uzupełnić brakujące próbki nowymi.
3. W przypadku zawieszenia stosowania harmonogramu pobrania próbek
właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny sporządza sprawozdanie, przedstawiając przyczyny zawieszenia, i przekazuje je Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu, celem
przekazania wraz ze sprawozdaniem
rocznym Komisji Europejskiej.
Art. 163b. 1. W przypadku stwierdzenia w wyniku
przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego
zanieczyszczenia lub nadmiernego
zakwitu sinic, państwowy powiatowy
inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla
ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy
jakości wody.
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2. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje działania mające na
celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpieli w danym sezonie kąpielowym
albo tymczasowy zakaz kąpieli, zawiadamia organizatora kąpieliska i właściwego miejscowo wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta w celu niezwłocznego rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego przekazu
oraz organizatora w celu zamieszczenia takiej informacji w miejscu oznaczenia kąpieliska oraz w jego pobliżu.
3. Państwowy powiatowy inspektor
sanitarny wprowadza stały zakaz kąpieli, w przypadku gdy jakość wody
w kąpielisku została zaklasyfikowana
jako niedostateczna w 5 kolejnych
sezonach kąpielowych.
4. W przypadku kąpielisk zlokalizowanych w częściach wód przekraczających granicę państwa bądź zlokalizowanych przy niej właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny
informuje o działaniach podjętych
zgodnie z ust. 2 również wojewodę,
celem zawiadomienia odpowiednich
władz państwa członkowskiego Unii
Europejskiej.
5. W przypadkach, o których mowa
w ust. 1—4, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, organy Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz organizator
kąpieliska przekazują społeczeństwu
informacje dotyczące jakości wody
w kąpielisku w sposób niebudzący
wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń.
Art. 163c. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia
dane uzyskane w wyniku kontroli jakości wody w kąpielisku.
2. Główny Inspektor Sanitarny sporządza po sezonie kąpielowym sprawozdanie o jakości wody w kąpieliskach
i przekazuje je corocznie do dnia
31 grudnia Komisji Europejskiej wraz
z informacją o podjętych środkach zarządzania oraz przypadkach i przyczynach zawieszenia stosowania harmonogramu pobrania próbek w ramach
kontroli wewnętrznej.
3. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi i aktualizuje internetowy serwis
kąpieliskowy zawierający informacje
dotyczące kąpielisk, w szczególności:
1) wykaz kąpielisk;
2) klasyfikację wody w każdym kąpielisku na przestrzeni ostatnich trzech
lat oraz profilu wody w kąpielisku,
włączając wyniki kontroli przeprowadzone na podstawie art. 163
ust. 1 i 4;
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3) bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku;
4) informację o zakazie kąpieli wraz ze
wskazaniem przyczyn zakazu oraz
informację o innych zaleceniach
dotyczących jakości wody;
5) ogólny opis wody w kąpielisku,
sporządzony w oparciu o profil wody w kąpielisku, przedstawiony
w języku nietechnicznym;
6) informacje o:
a) możliwości występowania krótkotrwałych zanieczyszczeń,
b) liczbie dni, w których kąpiel była
zakazana w czasie poprzedniego
sezonu kąpielowego, z uwagi na
takie zanieczyszczenie,
c) ostrzeżeniu o każdym takim występującym lub przewidywanym
zanieczyszczeniu
— w przypadku wód w kąpieliskach,
w których można spodziewać się
wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń;
7) dane o rodzaju oraz spodziewanym
czasie trwania sytuacji wyjątkowej,
której występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na
cztery lata.
Art. 163d. Badania jakości wody, o których mowa
w art. 163 ust. 2 i 4, wykonują laboratoria, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków.”;
14) w art. 193 w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek
i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) nie prowadzi kontroli wewnętrznej, o której
mowa w art. 163 ust. 4,
6) nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w art. 34c ust. 1 i art. 34d ust. 1—3”.
Art. 2. 1. Organizator, o którym mowa w art. 9
ust. 1 pkt 7a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, sporządza po raz
pierwszy profil wody w kąpielisku, o którym mowa
w art. 38 ust. 4a ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia
24 marca 2011 r.
2. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny sporządza po raz pierwszy klasyfikację wody w kąpielisku,
o której mowa w art. 163 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż do końca sezonu kąpielowego
w 2015 r.
Art. 3. Przepisy art. 34j ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają
zastosowanie od sezonu kąpielowego w 2016 r.
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Art. 4. 1. W okresie dziesięciu lat od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, organizator kąpieliska,
o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 7a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może ubiegać się o dofinansowanie przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych na niego zgodnie z ustawą z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)).
2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy dofinansowanie wynosi do 100 %
udokumentowanych kosztów.
3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r.
Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130,
poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104,
Nr 28, poz. 145 i Nr 40, poz. 227.
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3. Po dwóch latach od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dofinansowanie wynosi do 50 % udokumentowanych kosztów.
Art. 5. W okresie dziesięciu lat od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy, środki zgromadzone na rachunkach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, przeznacza się także na dofinansowanie kosztów
wskazanych w art. 4.
Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2011 r., z wyjątkiem art. 1:
1) pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 34a, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.;
2) pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 163c ust. 3, który
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
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