
UCHWAŁA nr 398/LXXVIII/2018
Rady Miejskiej w Gostyninie
     z dnia 12 czerwca 2018 r.

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

do kąpieli na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2018 rok.

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017, r. poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 1  i 2
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.), Rada Miejska w
Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  do kąpieli  na terenie

Gminy Miasta Gostynina na rok 2018 zlokalizowanego na jeziorze Bratoszewo, współrzędne granic
miejsca  okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli:

- od strony wschodniej (plaża), na odcinku 40 m. linii brzegowej,
- od stron południowej i północnej – na odcinku 15 m. w kierunku zachodnim (w głąb J. Bratoszewo),
-  od  strony zachodniej  –  na  odcinku  40  m.,  łączącym odcinki  wyznaczone  od stron  południowej

i północnej.
2.  Określa się wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych  do kąpieli  na terenie Gminy Miasta

Gostynina na rok 2018, obejmujący Jezioro Bratoszewo, zlokalizowane przy ul. Dybanka.
3. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Miejski Ośrodek Sportów

Wodnych i Zimowych w Gostyninie  z siedzibą przy ul. Sportowej 1.

§ 2
Określa się sezon dla  miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  do kąpieli  od 25.06.2018 roku  do
31.08.2018 roku.

§ 3
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, określone § 1  funkcjonować będzie  w sezonie
kąpielowym w okresie 29 dni kalendarzowych tj. w dniach:
29,30 czerwca 2018 r.
1,6,7,8,13,14,15,20,21,22,27,28,29 lipca 2018 r.
3,4,5,10,11,12,15,17,18,19,24,25,26,31 sierpnia 2018 r.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

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

                                
Przewodniczący  Rady Miejskiej

          Andrzej Robacki
          



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1566 ze zm.) Prawo wodne, 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.
W związku  z  brakiem możliwości  utworzenia  w roku  bieżącym kąpieliska,  organizator
Miejski  Ośrodek  Sportów  Wodnych  i  Zimowych  w  Gostyninie   zawnioskował  o  utworzenie
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  do kąpieli.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

       


