
UCHWAŁA NR XXXIX/393/22 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce na rok 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm. ), po zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego oraz po podaniu do publicznej wiadomości na okres nie krótszy niż 21 dni uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce na rok 2022, obejmujący kąpielisko Ośrodka 
Wypoczynkowego "Olza" przy ul. Kolejowej 7 w Olzie, zlokalizowane na działkach o nr ewidencyjnym 
1230/69, k.m. 1, obręb Olza i nr ewidencyjnym 68, k.m. 1, obręb Olza. 

2. Położenie kąpieliska określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Mapa z zaznaczon  lokalizacj  k pieliska 

(wed ug oznacze  z mapy ewidencyjnej) 

 

                  skala 1:5000

k pielisko O rodka 
wypoczynkowego "Olza"

Wykaz wspó rz dnych punktów za amania granicy k pieliska w formacie dziesi tnym PL-ETRF2000 

1) X:6523696,28; Y:5536156,16 

2) X:6523696,28; Y:5536143,46 

3) X:6523571,66; Y:5536150,34 

4) X:6523573,25; Y:5536164,36 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/393/22

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 28 kwietnia 2022 r.
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Uzasadnienie 

Ustawa  z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne w zakresie przepisów dotyczących wód wykorzystywanych 
do kąpieli od  1stycznia 2018 r. przewiduje funkcjonowanie kąpielisk. Rada gminy określa w drodze 
uchwały,  będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja,  wykaz kąpielisk na terenie  
gminy. 

Firma Las-Pol Aleksandra Pyrchała złożyła  wniosek na utworzenie kąpieliska, został więc przygotowany 
projekt uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. Wody przy ul. Kolejowej w Olzie od lat wykorzystywane były do kąpieli. Z racji 
działającego tam ośrodka wypoczynkowego prowadzonego przez firmę Las-Pol z kąpieli korzysta duża 
liczba osób, są to zarówno mieszkańcy Gminy jak i przyjezdni. Utworzone kąpielisko umożliwi bezpieczne 
korzystanie z wody przez osoby kąpiące się. 
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