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UCHWAŁA NR XIX.244.2021 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 7 maja 2021 r. 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2021 roku 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624) Rada 
Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się na terenie Gminy Biała sezon kąpielowy na rok 2021 w przedziale czasowym od 1 czerwca do 
30 września 2021 r. 

§ 2. Określa się na rok 2021 wykaz kąpielisk na terenie Gminy Biała obejmujący kąpielisko „Zielona 
Zatoka“, wydzielony fragment zbiornika stanowiącego wyrobisko po eksploatacji kruszyw, o linii brzegowej 
95 m, położone na działkach nr 578/95, 579/95, 580/95, czynne w okresie od 13 czerwca do 14 września 2020 r., 
dla którego organizatorem jest Centrum Rekreacyjne „Zielona Zatoka“ S. C. 

Współrzędne geograficzne granic kąpieliska: 

N:50o26'04.05",E:17o44'08.65"; N: 50o26'02.55", E: 17o44'08.50"; N: 50o26'01.00", E: 17o44'08.25"; N: 
50o26'01.15", E: 17o44'05.95"; N: 50o26'04.30", E: 17o44'06.25" 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875,
1378, z 2018 r. poz. 1722) Rada Gminy, corocznie do dnia 20 maja, określa w drodze uchwały wykaz kąpielisk
na terenie gminy oraz czas trwania sezonu kąpielowego.

Do 31 grudnia 2020 r. do Burmistrza Białej wpłynął jeden wniosek o umieszczeniu w wykazie kąpielisk na
2021 r.

Na podstawie złożonego wniosku, po przeprowadzeniu wymaganych ustawą Prawo wodne czynności, jak:
podanie do publicznej wiadomości projektu uchwały w okresie od 18 stycznia 2021 r. do 09 lutego 2021 r. oraz
uzyskaniu pozytywnych opinii organów wskazanych w art. 37 ust. 12 ustawy
( tj.: Wód Polskich, Inspekcji Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz właścicieli wód),
określono w projekcie uchwały wykaz kąpielisk, uwzględniając wniosek. Kąpielisko wymienione w uchwale jest
kąpieliskiem, które zostało utworzone w 2019 r.

W uchwale wskazano także sezon kąpielowy na terenie Gminy Biała, rozpoczynający się od dnia
1 czerwca 2021 r., a kończący 30 września 2021 r.

Podjęcie uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu Gminy Biała.

Mając powyższe na względzie, przedłożenie Radzie Gminy Biała projektu uchwały w sprawie określenia
sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Biała w 2020 roku, jest uzasadnione.

Opracowała:

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

i Zarządzania Kryzysowego

Leokadia Schneider

Biała, 21 kwietnia 2021 r.

Powyższy projekt uchwały został:
1) pozytywnie zaopiniowany co do zgodności z prawem przez radcę Prawnego tutejszego Urzędu;

2) zaakceptowany przez Burmistrza Białej.

Zaopiniowany i zaakceptowany oryginał projektu uchwały
znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej.
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