
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 października 2015 r.

Poz. 1672

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 września 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk 
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli2), 3)

Na podstawie art. 34g ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590 i 1642) zarządza 
się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu ozna-
kowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Szczegółowy zakres danych i informacji objętych ewidencją kąpielisk oraz wzór ewidencji kąpielisk określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) informację o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem powodu.”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku, kolorystyka symboli oraz roz-
miary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku określa za-
łącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Znak informujący o zakazie kąpieli umieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie tablicy informacyjnej.”;

3)  dotychczasowy załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 do rozporządzenia i dodaje się załącznik 
nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Zembala

1)  Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowego wdrożenia decyzji wykonawczej Komisji z dnia 27 maja 
2011 r. ustanawiającej, na mocy dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, symbol w celu informowania ludności 
o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli lub zaleceniu niekąpania się (Dz. Urz. UE L 143 z 31.05.2011, str. 38).

3)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 kwietnia 2015 r. pod numerem 2015/232/PL, zgod-
nie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfika-
cji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczą-
cych usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 25 września 2015 r. (poz. 1672)

   

    
   

   ześn a.2015 r  poz  
  

A. Symbole informujące o zakazie kąpieli i klasyfikacji wody w kąpielisku 
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B. Kolorystyka symboli 

 

 
 

C. Rozmiary i obszary ochronne znaków informujących o zakazie kąpieli i klasyfikacji 

wody w kąpielisku 
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