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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

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

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.1)) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się, że sezon kąpielowy na terenie Gminy Białystok będzie trwał od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 
31 sierpnia 2021 r. 

§ 2. Określa się następujący wykaz kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2021: 

- kąpielisko „Plaża miejska na terenie Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy" zlokalizowane w Białymstoku przy 
ul. Plażowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 782, 875, 1378. 
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), zwana
dalej „ustawą”, zobowiązuje radę gminy corocznie do dnia 20 maja, do określenia w drodze
uchwały wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz czasu trwania sezonu kąpielowego. Organizator
kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być
otwarte, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w
wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć
kąpielisko.

Do 31 grudnia 2020 r. wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk  na terenie Gminy
Białystok złożył jeden podmiot, tj. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, wskazując kąpielisko
pod nazwą „Plaża miejska na terenie Ośrodka Sportów Wodnych Dojlidy”.

Zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy, Prezydent Miasta Białegostoku:
1. przygotował projekt uchwały obejmujący wykaz planowanych kąpielisk na rok 2021;
2. podał go do publicznej wiadomości (poprzez umieszczenie na Tablicy ogłoszeń

i na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku) w zakreślonym
terminie nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje;

3. przekazał projekt uchwały do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
właścicielowi wód, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
w Białymstoku oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Białymstoku.

W uchwale określono również czas trwania sezonu kąpielowego na terenie gminy Białystok w
2021 r. od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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