
UCHWAŁA NR VIII/33/19
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wyrażeniu zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Baćkowice w 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 1 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 i z 2019 r. poz. 125 i 534), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie Gminy Baćkowice sezon kąpielowy na rok 2019 w przedziale czasowym od dnia 
1 czerwca do dnia 30 września.

§ 2. 1. Określa się miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na terenie Gminy Baćkowice w roku 
2019 na zbiorniku retencyjno-rekreacyjnym „NIESKURZÓW” na działkach: 966/2, 968/2, 970/2 stanowiących 
własność Gminy Baćkowice. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, określone w ust. 1 funkcjonować będzie w sezonie 
kąpielowym w okresie 30 dni kalendarzowych tj. w dniach:

21, 22, 23, 28, 29, 30 czerwiec 2019 r.,

5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 lipiec 2019 r.,

2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 sierpień 2019 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Grzyb
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) zobowiązuje radę gminy, corocznie
do dnia 20 maja, do określenia w drodze uchwały wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania sezonu
kąpielowego.

Ponieważ nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska Rada Gminy wyraża zgodę na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, określając w czasie trwania sezonu kąpielowego jego
funkcjonowanie w konkretnie określonych dniach, przypadających w dniach (piątek, sobota i niedziela)
tygodnia.

Mając powyższe na względzie przedłożenie Radzie Gminy w Baćkowicach projektu niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
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