
UCHWAŁA NR XXXVII/226/2022 
RADY GMINY ŁĄCZNA 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli na terenie gminy Łączna w roku 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 
i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2021 
poz. 2233 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie 
gminy Łączna na 2022 rok: 
-  miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli : Zalew „Jaśle”, działka o numerze 
ewidencyjnym  258/3, obręb 06 Łączna, wzdłuż linii brzegowej o długości 50 mb. 
§ 2. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym 

mowa w § 1 ustala się w następujący sposób: 
1) w miesiącu czerwcu w dniach: 25 i 26, 
2) w miesiącu lipcu w dniach: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 i 31, 
3) w miesiącu sierpniu w dniach: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27 i 28. 

§ 3. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Gmina 
Łączna, z siedzibą Czerwona Górka 1b. 26-140 Łączna. 

§ 4. Szczegółowe granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym 
mowa w § 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna. 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
 

   

Przewodnicząca  Rady  
Gminy 

 
 

Monika Pająk 
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Lokalizacja i granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

LEGENDA:                                                                                                                                                                                            
Oznaczenie ww. miejsca : linia fioletowa 
 
 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/226/2022
Rady Gminy Łączna
z dnia 26 maja 2022 r.
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 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 tego 
miejsca. 

Projekt przedmiotowej uchwały wraz z wymaganymi dokumentami Wójt Gminy 
przekazał  w marcu 2022 roku do zaopiniowania Wodom Polskim, właściwemu organowi 
Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

W dniu 8 kwietnia br. do tut. Urzędu wpłynęła pozytywna opinia Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku Kam., natomiast w dniu 6 maja br. 
stosownym postanowieniem nie zgłosił sprzeciwu dla w/w przedsięwzięcia Kierownik 
Nadzoru Wodnego w Skarżysku Kam. 

 Aby w sezonie kąpielowym umożliwić kąpiel na terenie Gminy Łączna zostanie 
wydzielony fragment wód powierzchniowych, na którym Gmina zamierza utworzyć 
miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli – odpowiednio zabezpieczone  i 
oznakowane. 

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, w latach ubiegłych - przed pandemią covid-19 

Gmina również organizowała w tej lokalizacji (w okresie wakacyjnym) miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. 
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