
  

UCHWAŁA NR XLIX/487/18 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

w sprawie określenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy Plaży Radiowej Trójki 

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 2018 

poz. 994, poz. 1000) w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1566, poz. 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, poz. 710), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przy Plaży Radiowej Trójki. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli przy Plaży Radiowej Trójki zlokalizowane jest przy 

plaży wzdłuż linii brzegowej stanowiącej cześć działek o numerach ewidencyjnych Dz. Nr 4959  

obręb 2 o długości linii brzegowej 110 m. Współrzędne geograficzne miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 

do kąpieli 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. 

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

w Augustowie. 

4. Granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa załącznik graficzny 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. W roku 2018 okres funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli przy Plaży 

Radiowej Trójki trwa od 1 lipca do 30 lipca. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 30 czerwca 2018 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Filip Jerzy Chodkiewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 lipca 2018 r.

Poz. 2982



 

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) 

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 wnioski 

o wyrażenie zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. 

 Wobec powyższego opracowano projekty uchwał w sprawie określenia wykazu miejsc okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasta Augustów w 2018 r., na których Burmistrz za 

pośrednictwem Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie zamierza utworzyć miejsca okazjonalnie 

wykorzystywane do kąpieli.  

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) skrócono okres vacatio legis. 

Skrócenie okresu vacatio legis ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystom oraz mieszkańcom 

od 1 lipca 2018 r., tj. od rozpoczęcia sezonu wypoczynkowego.  
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