
UCHWAŁA NR XXXIX/244/22 
RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 
określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka 

w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz 559, 583 ) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855), 

RADA GMINY 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie w 2022 r. na terenie Gminy Topólka miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Orle na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 1/28 
i 187 pod nazwą „Plaża Orle”. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie zlokalizowane nad Jeziorem Głuszyńskim 
w miejscowości Orle, Gmina Topólka wzdłuż linii brzegowej miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli o długości ok. 35,00 m oraz wzdłuż linii brzegowej plaży piaszczystej o długości ok. 67,00 m. Granice 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Głuszyńskim składać się będzie z dwóch 
obiektów w m. Orle gm. Topólka: 

a) Obiekt nr 1 o pow. 794m2 - pełniący funkcję miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, 
wydzielony bojkami na linach, zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały A-B-C-D-
E-F-G-H-I-J-K w skład którego wchodzi: 

-  Brodzik dla dzieci o głębokości wody do 40 cm – oznaczony bojami (pławami) w kolorze białym oraz 
dodatkowo otacza się siatką sięgającą od powierzchni lustra wody do dna; 

-  Strefa dla nieumiejących pływać o głębokości wody nie większej niż 120 cm – oznaczona bojami 
(pławami) w kolorze czerwonym przy czym za bojami (pławami) znajduje się pas bezpieczeństwa 
o szerokości 5 m i głębokości nieprzekraczającej 130 cm; 

-  Strefa dla umiejących pływać o głębokości wody do 4 m – oznaczona bojami (pławami) w kolorze 
żółtym, przy czym jej odległość od linii brzegowej w kierunku prostopadłym wynosi maksymalnie ok. 
29 m. 

b) Obiekt nr 2 o pow. 691 m2- pełniący funkcję części nadbrzeżnej (plaża piaszczysta). 

4.   Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Gmina Topólka, Topólka 22, 
87-875 Topólka. 

§ 2. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli obejmujący 
w 2022 r. następujący termin od 15 lipca 2022 r., do 15 sierpnia 2022 r. 

§ 3. Szczegółową lokalizację miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 1, 
określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/188/21 Rady Gminy Topólka z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu 
kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2021 roku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Topólka. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Stanisław Borkowski 
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A 5818374.43 6543651.30

B 5818369.18 6543651.86

C 5818372.96 6543656.91

D 5818375.05 6543662.93

E 5818375.86 6543669.75

F 5818379.06 6543684.59

G 5818379.27 6543684.92

H 5818397.77 6543681.09

I 5818397.46 6543677.29

J 5818400.39 6543676.70

K 5818397.95 6543648.08

"PLAŻA ORLE"
WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

Obiekt 2

Obiekt 1

Legenda:

Obiekt 1 - miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K o pow. 794 m2
Obiekt 2 - część nadbrzeżna (plaża piaszczysta) o pow. 691 m2

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/244/22
Rady Gminy Topólka z dnia 7 czerwca 2022 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 39. ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, 
z 2022 r. poz. 88, 258, 855), Rada gminy w przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, 
może wyrazić w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni 
w roku kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
kąpieli. 

Miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli jest wykorzystywany do kąpieli wydzielony 
i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem, w myśl art. 16 pkt 28 ustawy 
Prawo wodne. 

Na podstawie art.39 ust. 2  i 3 w/w ustawy do Wójta Gminy Topólka dnia 27.04.2022 r. wpłynął wniosek 
organizatora o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli od: 
Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka. Miejsce zostanie zlokalizowane bezpośrednio przy linii 
brzegowej jeziora, na którym gmina usytuowała infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową. 

Jako uzasadnienie braku potrzeby utworzenia w tym miejscu kąpieliska wskazano, że miejsce 
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane będzie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Jezioro Głuszyńskiego. Teren nadwodny Jeziora Głuszyńskiego zdominowany jest przez działki 
rekreacyjne, na których sezonowo wypoczywają ich właściciele oraz osoby wynajmujące domki letniskowe 
(rekreacyjne). Największy napływ turystów z zewnątrz jak i osób miejscowych, chętnych do korzystania 
z kąpieli wodnych  obserwuje się w weekendy. Zatem ze względu na to, że tylko cyklicznie kąpielą 
zainteresowana jest większa liczba osób, zachodzi potrzeba utworzenia miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli, a nie kąpieliska. Ponadto przewidywana maksymalna liczba osób 
korzystających z kąpieli nie będzie duża i będzie wynosić ok. 100 osób dziennie. Obszar objęty uchwałą 
w latach poprzednich tj. w 2020, 2021 roku był zagospodarowany jako miejsce okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli. Miejsce wskazane w uchwale będzie funkcjonowało w 2022 r. w okresie 
nieprzekraczającym 30 kolejnych dni kalendarzowych, w terminie wskazanym przez organizatora. 
Utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma być uzupełnieniem dla inwestycji 
prowadzonej przez Gminę Topólka pn.: „Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja ma charakter ogólnodostępnej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej 
i plaży gminnej. 

Wobec powyższego, opracowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego na terenie Gminy Topólka w 2022 roku. 

Wójt Gminy Topólka po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku i uznaniu go za kompletny, na 
podstawie art. 39 ust. 8 ustawy Prawo wodne, przekazał go wraz z niniejszym projektem uchwały rady 
gminy do zaopiniowania: 

- Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
Delegatura we Włocławku, który przekazał wniosek wraz z projektem uchwały do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 

- Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu w Radziejowie. 

W/w instytucje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Przedstawiony projekt uchwały opracowano zgodnie z brzmieniem art. 39 cytowanej ustawy Prawo 
wodne. 

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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