
  

UCHWAŁA NR XXVIII/233/21 

RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ 

z dnia 13 maja 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego Czapielówka 

w Czarnej Białostockiej 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 350) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/130/16 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 14 czerwca 2016 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego Czapielówka w Czarnej Białostockiej  

(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3389) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku Nr 1 Regulamin korzystania z zalewu wodnego ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej: 

a) § 11 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) rozniecania ognia, palenia ognisk i grillowania poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

pozostawiania palących się ognisk bez nadzoru,”, 

b) uchyla się § 20; 

c) uchyla się § 24 pkt 4; 

d) po § 24 dodaje § 25 w brzmieniu: 

„§ 25. Przed opuszczeniem terenu zalewu należy posprzątać zajmowane przez siebie miejsce, 

a śmieci wynieść do pojemnika na odpady.”, 

e) graficzny załącznik do Regulaminu korzystania z zalewu wodnego ,,Czapielówka” w Czarnej 

Białostockiej, o którym mowa w § 1, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały. 

2) w załączniku Nr 2 Regulamin kąpieliska na zalewie ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej: 

a) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Kąpielisko w sezonie kąpielowym czynne jest codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00.”, 

b) graficzny załącznik do Regulaminu kąpieliska na zalewie ,,Czapielówka” w Czarnej Białostockiej, 

o którym mowa w § 1 ust. 2, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Urszula Taudul

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 maja 2021 r.

Poz. 2090



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/233/21 

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej 

z dnia 13 maja 2021 r. 

do Regulaminu korzystania z zalewu wodnego ,,Czapielowka” w Czarnej Białostockiej 
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Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej 

z dnia 13 maja 2021 r. 
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