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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 
Gminy Gorzyce w 2021 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  - 
Prawo wodne (Dz. U z 2021 r. poz. 624 ), po zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Departament Monitoringu Środowiska 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po 
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli "Macarena"  przy 
ośrodku rekreacyjnym "Europa" w Olzie przy ul. Wiejskiej 49a na terenie działki o numerze ewidencyjnym 
1362/177, k.m. 2, obręb Olza. 

§ 2. Położenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Ustala się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli                             
w następujących dniach: 

- od 03.06.2021 r. do 06.06.2021 r. 

- od 12.06.2021 r. do 13.06.2021 r. 

- od 19.06.2021 r. do 20.06.2021 r. 

- od 26.06.2021 r. do 27.06.2021 r. 

- od 03.07.2021 r. do 04.07.2021 r. 

- od 10.07.2021 r. do 11.07.2021 r 

- od 17.07.2021 r. do 18.07.2021 r. 

- od 23.07.2021 r. do 25.07.2021 r. 

- od 31.07.2021 r. do 01.08.2021 r. 

- od 06.08.2021 r. do 08.08.2021 r. 

- od 14.08.2021 r. do 15.08.2021 r. 

- od 21.08.2021 r. do 22.08.2021 r. 

- od 28.08.2021 r. do 29.08.2021 r. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Miejsce okazjonalnie 
wykorzystywane do k pieli 
"Macarena"

Mapa z zaznaczon  lokalizacj  miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k pieli 

                          (wed ug oznacze  z mapy ewidencyjnej) 

 

                                           skala 1:5000

Wykaz wspó rz dnych punktów za amania granicy miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do k pieli 

w formacie dziesi tnym PL-ETRF2000 

X- 5534847.14, Y- 6525376.52; X- 5534837.42, Y- 6525431.99; X- 5534818.17, Y- 6525425.76 

X- 5534817.26, Y- 6525422.94; X- 5534817.14, Y- 6525412.27; X- 5534816.96, Y- 6525411.40 

X- 5534816.36, Y- 6525410.50; X- 5534815.61, Y- 6525410.01; X- 5534807.16, Y- 6525407.89 

X- 5534805.97, Y- 6525406.91; X- 5534805.47, Y- 6525405.60; X- 5534805.22, Y- 6525403.90 

X- 5534806.84, Y- 6525395.90; X- 5534807.66, Y- 6525393.87; X- 5534808.79, Y- 6525393.03 

X- 5534810.06, Y- 6525392.61; X- 5534819.22, Y- 6525393.50; X- 5534819.97, Y- 6525393.24 

X- 5534820.76, Y- 6525392.41;X- 5534825.96, Y- 6525380.12 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Gminy Gorzyce

z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w zakresie przepisów dotyczących wód
wykorzystywanych do kąpieli od 1 stycznia 2018 r. mogą funkcjonować miejsca okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli, na utworzenie których rada gminy w drodze uchwały, wyraża zgodę po
złożeniu odpowiedniego wniosku przez organizatora tego miejsca.

Firma Handlowo-Usługowa Krótki Bogusław złożyła wniosek na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli przy ul. Wiejskiej 49a, w Olzie, przy ośrodku rekreacyjnym "Europa".
Zgodnie z przepisami organizator przedstawił położenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do
kąpieli "Macarena" za pomocą wykazu współrzędnych punktów załamania granicy.

Terminy otwarcia i zamknięcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zostały określone
w uchwale.

Projekt uchwały wraz z wnioskiem i wymaganymi dokumentami został przekazany do zaopiniowania do
Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
Naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Departament Monitoringu Środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska i instytucje te pozytywnie go zaopiniowały.

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo wodne 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.
Zgodnie z art.16 punkt 28 ustawy Prawo wodne przez miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
rozumie się wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych
niebędący kąpieliskiem.

Firma Handlowo-Usługowa Krótki Bogusław w złożonym wniosku podała, że ośrodek rekreacyjny
„Europa” działa sezonowo, a najwięcej klientów jest w czasie wakacyjnych weekendów. Podczas
weekendów są organizowane imprezy plenerowe – festyny, koncerty, zloty, imprezy sportowe zatem
miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli podnosi ich rangę oraz jest częścią tych imprez. Biorąc
pod uwagę zapisy ustawowe oraz specyfikę wyżej opisanych okoliczności, utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, działającego okazjonalnie to jest w weekendy, jest
uzasadnione. Tworzenie kąpieliska dla małego obiektu (linia brzegowa około 50 m), działającego tylko
okazjonalnie, przy małej liczbie osób korzystających, jest nieuzasadnione. Nie bez znaczenia pozostają też
aspekty ekonomiczne, gdyż może się zdarzyć, że przy niewielkim obiekcie organizator nie udźwignie
ciężaru finansowego związanego z prowadzeniem kąpieliska i obiekt zostanie zamknięty.
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