
UCHWAŁA NR 334/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Radomia oraz sezonu kąpielowego w 2012 
roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 10b i art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
(j.t. Dz. U. z 2012 r.  poz. 145) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasta Radomia w sezonie kąpielowym w 2012 roku, 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Granice kąpielisk, o których mowa w ust. 1, określają załączniki graficzne, stanowiące załącznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

3. Określa się, że sezon kąpielowy w roku 2012 obejmuje okres od dnia 23 czerwca 2012r. do dnia 2 września 
2012r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 334/2012 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 28 maja 2012 r. 

 

Lp. 
Imię i nazwisko lub 
nazwa oraz adres 

o rganizatora 

Nazwa i adres lub 
lokalizacja kąpieliska 

Długość linii 
brzegowej 
kąpieliska 

Przewidywana 
maksymalna liczba 
osób korzystająca 

dziennie 
z kąpieliska 

Termin 
otwarcia 

i zamknięcia 
kąpieliska 

Opis infrastruktury kąpieliska 

1. 
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
R-m, ul. Narutowicza 9 

Zbiornik „BORKI” 
od strony ul. Krasickiego- 

Ośrodek BORKI 
150 m 3000 osób 23.06.2012 

-02.09.2012 

Powierzchnia zbiornika „BORKI” wynosi 
12 ha, długość 850 m, natomiast szerokość 230 
m. Wokół zbiornika zlokalizowane są: ciąg 
pieszy i ścieżka rowerowa o długości około 3 km. 
Na terenie kąpieliska znajduje się drewniany 
pomost. W pobliżu kąpieliska znajdują się: 
wypożyczalnia sprzętu pływającego, 4 boiska do 
siatkówki plażowej, trawiaste boisko do piłki 
nożnej, 
4 mini boiska do koszykówki, kort tenisowy, 
2 place zabaw, tor przeszkód, sezonowy punkt 
gastronomiczny. Na terenie Ośrodka znajduje się 
ogólnodostępna toaleta wyposażona również 
w urządzenia sanitarne. 

2. 
Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 
R-m, ul. Narutowicza 9 

Zbiornik „BORKI” 
od strony ul. Bulwarowej – 

Ośrodek BORKI 
75 m 1000 osób 23.06.2012 

-02.09.2012 

Powierzchnia zbiornika „BORKI” wynosi 
12 ha, długość 850 m, natomiast szerokość 230 
m. Wokół zbiornika zlokalizowane są: ciąg 
pieszy i ścieżka rowerowa o długości około 3 km. 
Na terenie kąpieliska znajduje się drewniany 
pomost. W pobliżu kąpieliska znajdują się: 
wypożyczalnia sprzętu pływającego, 4 boiska do 
siatkówki plażowej, trawiaste boisko do piłki 
nożnej, 
4 mini boiska do koszykówki, kort tenisowy, 
2 place zabaw, tor przeszkód, sezonowy punkt 
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gastronomiczny. Na terenie Ośrodka znajduje się 
ogólnodostępna toaleta wyposażona również 
w urządzenia sanitarne.  Kąpielisko wyposażone 
jest dodatkowo w toalety TOI-TOI. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 334/2012 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 28 maja 2012 r. 

Granice kąpielisk oznaczone w załączniku graficznym: 

- odcinek A-B – granice kąpieliska o nazwie Zbiornik BORKI od strony ul. Krasickiego 

- odcinek C-D – granice kąpieliska o nazwie Zbiornik BORKI od strony ul. Bulwarowej 
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