
UCHWAŁA NR XLIV/273/21 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 
do kąpieli. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 39 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz.U. 2021 r. poz. 624 i 784) po zaopiniowaniu przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w Toruniu, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Toruniu i właściciela wody Województwo Kujawsko- Pomorskie uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie w 2021 r. w miejscowości Zalesie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 24/273 wzdłuż linii 
brzegowej o długości 50 m pod nazwą „Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Zalesiu”. 

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

§ 2. Określa się sezon kąpieliskowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli: 17, 18, 24, 
25 i 31 lipca 2021 r. oraz 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29 sierpnia 2021 r. którego organizatorem jest Wojciech 
Paliwoda prowadzący działalność pod firmą HYPE EVENTS Wojciech Paliwoda z siedzibą w Toruniu, ul. 
Legionów 113.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi  w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/273/21

Rady Gminy Chełmża

z dnia 29 czerwca 2021 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: FF24B998-D086-4FCE-BEC5-B0FB3A32D300. Podpisany Strona 1



 
UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017  Prawo wodne 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.  
Miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli jest wydzielony i oznakowany fragment wód 
powierzchniowych niebędący kąpieliskiem w myśl art. 16 pkt.28 ustawy Prawo wodne. 

Pismem złożonym w dniu 27.04.2021 Wojciech Paliwoda wystąpił o wyrażenie zgody na 
utworzenie w Zalesiu miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Miejsce okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli w Zalesiu”.  

Jako uzasadnienie braku potrzeby utworzenia w tym miejscu kąpieliska wskazano, że na obszarze 
przylegającym do wody będącym terenem rekreacyjnym prowadzone będą imprezy rekreacyjne, sportowo-
rekreacyjne okazjonalnie połączone z kąpielą oraz wypoczynkiem. Przewidywana maksymalna liczna osób 
korzystających z kąpieli nie będzie duża i będzie wynosić około 160 osób dziennie.  

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie funkcjonowało w okresie 
nieprzekraczającym  
30 dni kalendarzowych tj. 17, 18, 24, 25 i 31 lipca 2021 r. oraz 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29 sierpnia 
2021 r. Długość wykorzystywanej linii brzegu wynosić będzie 50 m.  

Na czas funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli teren ten będzie 
wyposażony w toalety, kosze na śmieci, a nad bezpieczeństwem osób kąpiących się będą czuwać ratownicy 
wodni. 

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w latach poprzednich, było zagospodarowane 
również na ten cel.  

Projekt uchwały wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli i dołączonymi do niego dokumentami podlegał zaopiniowaniu przez 
Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie w Toruniu, Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu  i 
właściciela wody Województwo Kujawsko - Pomorskie. Do wymienionych organów wystąpiono o opinię 
pismami z dnia 08.06.2021 r. Pismo zostało wysłane na elektroniczne skrzynki podawcze ePUAP 
opiniujących organów.  

Opinię przedstawił  Główny Inspektora Ochrony Środowiska w piśmie z dnia 11.06.2021 r. 
Pozostałe organy w ustawowym terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały nie wydały opinii co 
uznaje się, że wyraziły pozytywną opinię.  
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