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UCHWAŁA NR VI/38/19
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
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) w zw. z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze
zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 27/29; 61-871 Poznań, miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli położonego w miejscowości:
1) Chycina, linia brzegowa jeziora Chycińskiego, działka nr 205, w okresie od 24.06.2019 do 23.07.2019r.
zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.
2) Chycina, linia brzegowa jeziora Chycińskiego, działka nr 205, w okresie od 24.07.2019 do 22.08.2019r.
zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2.
2. Na terenie Gminy Bledzew, na rok 2019, dla miejsc wymienionych w ust 1 ustala się sezon kąpielowy
odpowiednio w okresie od 24.06.2019 do 23.07.2019r i od 24.07.2019 do 22.08.2019r.
3. W okresie wskazanym w ust 2 zobowiązuje się Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego do:
1) gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym utrzymania w czystości miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli,
2) zapewnienia i utrzymania we właściwym stanie sanitarno-technicznym toalet,
3) przeprowadzenia kontroli jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia
2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. u. z 2019r. poz. 255),
4) zapewnienia prawidłowego oznakowania kąpieliska i uzupełnienia danych w trakcie sezonu kąpielowego
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji oraz sposobu
oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018r. poz. 2476).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bledzew.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Bledzew
Tadeusz Przybyłka
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