
 

 

UCHWAŁA NR LI/446/2018  

RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA 

 

z dnia 23 maja 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dwóch miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

pod nazwą Brzozowica Ii Brzozowica II 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zmianami) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zmianami). 

Rada Miejska Będzina 

uchwala: 

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

Brzozowica I, położonego na działce o numerze geodezyjnym 83 km. 18, obręb Będzin, stanowiącej grunty 

pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Przemszy. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie zlokalizowane w km 35+059 biegu rzeki 

Przemszy. 

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

w Będzinie. 

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 

Brzozowica II, położonego na działce o numerze geodezyjnym 83 km. 18, obręb Będzin, stanowiącej grunty 

pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Przemszy. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie zlokalizowane w km 35+039 biegu rzeki 

Przemszy. 

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

w Będzinie. 

§ 3. 1. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym 

mowa w § 1, obejmujący okres od 02.07.2018 r. do 31.07.2018 r. 

2. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa 

w § 2, obejmujący okres od 01.08.2018 r. do 30.08.2018 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 czerwca 2018 r.

Poz. 3539



§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina 

 

 

Krzysztof Dudziński 
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