
UCHWAŁA NR VIII/62/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 
określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku 

wodnym „Buczyna” w Bogorii w 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 
poz. 506) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2268 z późn. zm ).

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na tworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie zbiornika 
wodnego „Buczyna” w Bogorii. 

§ 2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, będzie funkcjonowało od dnia 21.06.2019 r. do 
25.08.2019 r. w każdy piątek, sobotę i niedzielę, tj.: 

21.06 – 23.06.2019 
28.06 - 30.06.2019 
05.07 - 07.07.2019 
12.07 - 14.07.2019 
19.07 – 21.07.2019 
26.07 – 28.07.2019 
02.08 - 04.08.2019 
09.08 – 11.08.2019 
16.08 – 18.08.2019 
23.08 – 25.08.2019

§ 3. Szczegółowe granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 1. 
określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/62/2019 

   Rady Gminy Bogoria 

   z dnia 30 kwietnia 2019 r. 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/62/2019

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie funkcjonowało w okresie nieprzekraczającym
30 dni kalendarzowych tj. od dnia 21.06.2019 r. do dnia 25.08.2019 r.w każdy piątek, sobotę i niedzielę.
Długość wykorzystywanej linii brzegu wynosić będzie62 m.

Na czas funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli teren ten będzie
wyposażony w toalety, kosze na śmieci, a nad bezpieczeństwem osób kąpiących będą czuwać ratownicy
wodni.

Jako uzasadnienie braku potrzeby utworzenia w tym miejscu kąpieliska wskazano,niską frekwencję osób
korzystających z miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Buczyna” w dni robocze (tj.
od poniedziałku do piątku).

Wobec powyższego podjęto decyzję o braku potrzeby utworzenia kąpieliska działającego przez cały
sezon kąpielowy.

Projekt uchwały wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli i dołączonymi do niego dokumentami podlegał zaopiniowaniu przez Wody
Polskie, Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W/w
organy w ustawowym terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały wydały pozytywną opinię.

Zgodnie z art. 39. 1. 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.
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