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wystosowanie apelu do Prezydenta Miasta Gliwice o podjęcie działań zmierzających do 
modernizacji Kąpieliska Leśnego w Gliwicach 

UZASADNIENIE 

Kąpielisko Leśne w Gliwicach stanowi własność Miasta Gliwice. Obiekt ten jest jedną z 

głównych atrakcji miasta w okresie letnim. W upalne dni na kąpielisku wypoczywa nawet 

kilkanaście tysięcy gliwiczan i turystów. Od 24 lat na obiekcie nie przeprowadzono remontu. 

Wyraźnej eksploatacji uległy niecki basenowe, węzły sanitarne oraz ogólna infrastruktura 

kąpieliska. Dzięki staraniom dzierżawcy obiektu kąpielisko wciąż cieszy się popularnością, 

jednak z coraz większą dezaprobatą mieszkańców, narzekających na standard jakby sprzed 

kilku dekad. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyrażanym na 

forach internetowych, generalna modernizacja obiektu, a w szczególności budynków 

sanitarnych jest zasadna. Rada Miasta jako organ stanowiący szeroką reprezentację 

mieszkańców w samorządzie gminnym powinna zaapelować do Prezydenta Miasta Gliwice 

jako organu wykonawczego, dbającego o zarząd nad mieniem komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt 

3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj . Dz.U. 2020, poz. 713) o jak 

najszybsze podjęcie działań zmierzających do modernizacji Kąpieliska Leśnego w Gliwicach. 
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Biorąc pod uwagę powyższe należało wnieść jak we wstępie. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy wspomnianej w sentencji petycji wyrażamy zgodę na 

publikację wszelkich danych zamieszczonych na petycji. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy do reprezentowania Stowarzyszenia w 

przedmiotowej sprawie upoważniamy Dawida Puchalskiego oraz Piotra Solkę - członków 

Zarządu Stowarzyszenia. 

Zastępca Przewodni Pń7wodniczący Stowarzyszenia
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