
UCHWAŁA NR XXIX/229/2021 
RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 
"Kiełbicze" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz.1378) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624, poz.784), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 
"Kiełbicze", położonego na działce o numerze ewidencyjnym 831, obręb Żelechowo, stanowiącej grunty pod 
wodami powierzchniowymi jeziora Kiełbicze. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie zlokalizowane wzdłuż linii brzegowej 
o długości 30 m. 

3. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski ul. Pomorska 27/2, 50-216 Wrocław. 

4. Granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. § 2.  Ustala się termin otwarcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, 
o którym mowa w § 1, obejmujący okres od 8 lipca do 28 lipca 2021 r. 

§ 3. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 4. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i  
wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2021 r. 

 Przewodniczący Rady Gminy 
 

Dariusz Filipiak 
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           Załącznik do Uchwały Nr XXIX/229/2021  

Rady Gminy Widuchowa  
z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

 

Granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

      - Zakres obszaru wyznaczonego na miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli  
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UZASADNIENIE 

 

Pani Magdalena Kieruńczyk, pełnomocnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg 
Dolnośląski ul. Pomorska 27/2, 50-216 Wrocław, wnioskiem z dnia 2 czerwca 2021 r. wystąpiła do Wójta 
Gminy Widuchowa o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
położonego na działce o numerze ewidencyjnym 831, obręb Żelechowo, stanowiącej grunty pod wodami 
powierzchniowymi jeziora Kiełbicze. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U.  
z 2021 r. poz. 624, poz. 784), w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, 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. 
Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w terminie nie krótszym niż 30 dni przed 
planowanym otwarciem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, przekazuje wójtowi, 
burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli. 

Projekt uchwały wraz z wnioskiem, wójt przekazał do zaopiniowania Państwowemu Gospodarstwu 
Wodnemu Wody Polskie w Szczecinie, Staroście Gryfińskiemu, Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w 
Gryfinie.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez organy opiniujące. 
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