
UCHWAŁA NR XXIII/246/2020
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Staszów 
w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.1)) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t. 
j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.2)), Rada Miejska w Staszowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się sezon kąpielowy na terenie gminy Staszów obejmujący okres od dnia 01 czerwca 2020 roku do 
dnia 30 września 2020 roku. 

§ 2. 

Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Staszów w 2020r., który obejmuje: 

1. Kąpielisko Ośrodek Wypoczynkowy "Wilga" w Golejowie, ul. 11-go Listopada 201, o długości lini 
brzegowej 100 m. Kąpielisko znajduje się na części działki o nr ewid. 54/13, obręb Staszów. Współrzędne 
geograficzne granic kąpieliska: 

1) Współrzędne geograficzne granic kąpieliska: 

a) 50°33'13.7''N 21° 12'55.3''E 

b) 50°33'14.3''N 21 °12'55.1''E 

c) 50°33'14.8''N 21° 12'59.1''E

2. Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających z kąpieliska: około 400 osób. 

3. Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie, ul. Mickiewicza 40, 28-200 
Staszów. 

4. Szczegółowe położenie kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 
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1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2019r., poz. 1309; z 2019r., poz. 1696; z 2019r., poz. 
1815; z 2019r., poz. 1571; 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U z 2018r. poz. 1722; z 2018r., poz. 1479; z 2019r., poz. 125; 
z 2019r., poz. 534; z 2019r., poz. 2170; z 2019r., poz. 1495; w M.P. z 2018r., poz. 1009; z 2018r., poz.1010; z 2018r., 
poz. 1011; z 2018r., poz. 1015; z 2019r., poz. 1029; z 2019r., poz. 1030; z 2019r., poz. 1031; z 2019r., poz. 1036;
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/246/2020

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) 
rada gminy, określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja, czas 
trwania sezonu kąpielowego który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września, oraz wykaz kąpielisk na 
terenie gminy. Zgodnie z ust. 3 ww. ustawy, 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, o którym mowa w ust. 2, 
wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko. Do 31 grudnia 
2019 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wpłynął wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie 
o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie gminy Staszów kąpieliska pn. Ośrodek Wypoczynkowy 
"Wilga" w Golejowie, ul. 11 Listopada 201, 28-200 Staszów. Na podstawie złożonego wniosku, po 
przeprowadzeniu wymaganych ustawą Prawo wodne czynności, m.in. podania projektu do publicznej 
wiadomości oraz uzyskania opinii organów wskazanych w art. 37 ust. 12 ustawy,określono w projekcie 
niniejszej uchwały wykaz wyżej wskazanego kąpieliska. Wymienione w projekcie uchwały kąpielisko jest 
kąpieliskiem, które było czynne w poprzednim sezonie kąpielowym. W uchwale wskazano również sezon 
kąpielowy na terenie gminy Staszów na rok 2020 w okresie od 1 czerwca do 30 września. Biorąc powyższe 
pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Zał. Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/246/2020
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 9 kwietnia 2020r.
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