
 

UCHWAŁA NR IX/87/19 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2019 na terenie Gminy Miasto Augustów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268; 

z 2019 r., poz. 125, 534) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasto Augustów w roku 2019: Kąpielisko Plaża 

Radiowej Trójki ul. Zarzecze, 16-300 Augustów. 

2. Na rok 2019 ustala się sezon kąpielowy na terenie Gminy Miasto Augustów w okresie  

od 1 czerwca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

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

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Marcin Kleczkowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Poz. 2304



OPIS LOKALIZACJI KĄPIELISKA 

Kąpielisko przy Plaży Radiowej Trójki zlokalizowane jest przy plaży wzdłuż linii brzegowej 
stanowiącej część działek o numerach ewidencyjnych. Dz. nr 4959 obr.2 o długości linii brzegowej 
110 m. Współrzędne geograficzne wyznaczające obszar kąpieliska 
strona prawa N: 53.85460649 E: 22.98626715 

N: 53.85399494 E: 22.98616139, 
strona lewa N: 53.85470935 E: 22.98465403 

N: 53.85402443 E: 22.98453536 
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UZASADNIENIE 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w art. 37 ust. 1 i 2 nakłada na Radę Miasta Augustów obowiązek 

podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz określenia sezonu kąpielowego:  

„Art. 37.[Określenie sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk; wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie 

kąpielisk] 1. Rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia  

20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września. 2. Rada gminy określa,  

w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie 

gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.” W dniu 30 listopada 2018 roku 

organizator kąpieliska: Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego, 16-300 Augustów 

zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Augustowa o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk  

na rok 2019. Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty  

tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej www.urzad.miejski@urzad.augustow.pl 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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