
UCHWAŁA NR XI/130/19
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy plaży Bielnik                   
i określenia sezonu kąpielowego dla tego miejsca.

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)  w zw. art. 39 ust. 1 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. Wyraża się zgodę utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy „plaży 
Bielnik”  ul. Nadrzeczna, ul. Nad Nettą.

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przy plaży Bielnik zlokalizowane jest wzdłuż linii 
brzegowej stanowiącej część działek o numerach ewidencyjnych Dz. nr 4959 obręb 2 o długości linii 
brzegowej 30 m. Współrzędne geograficzne miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli strona prawa 
N: 53.85722875  E: 22.97228721  N: 53.85687045 E: 22.97212243, strona lewa N: 53.85735454 E: 
2297183245 N: 53.85692779 E: 22.97177117.

3. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Centrum Sportu i Rekreacji          
w Augustowie.

§ 2. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy „plaży 
Bielnik” ul. Nadrzeczna, ul. Nad Nettą, obejmujący okres od 20 lipca 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r.

§ 3. 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
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) 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.
Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 cyt. Ustawy przekazano Burmistrzowi Miasta Augustowa wniosek
o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, złożony przez
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, które będzie organizatorem tego miejsca. Utworzenie kąpieliska
przy „plaży Bielnik” nie jest uzasadnione, gdyż Uchwałą nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia
11 kwietnia 2019 roku, na terenie Gminy Miasta Augustów został określony wykaz kąpielisk na rok 2019:
Kąpielisko Plaży Radiowej Trójki ul.Zarzecze. Wobec powyższego, iż wystarczające będzie utworzenie
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, opracowano projekt uchwały w sprawie określenia
wykazu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Miasta Augustów w 2019 r.,
który zgodnie z art. 39 ust. 7 Prawa wodnego przekazano do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi
wód, organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu
oraz dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej.
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