
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto 
Wąbrzeźno w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz na podstawie art. 37 ust. 1 ust., 
ust. 2 i ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. 
poz. 125, poz, 534, poz. 1495 i poz. 2170), po zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie, uchwala się, 
co następuje:

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno na rok 2020 obejmujący 
kąpielisko Wąbrzeskiego Domu Kultury, położone nad Jeziorem Zamkowym,  działka ewidencyjna nr 
1/6 obręb 6; o współrzędnych geograficznych:  53,284249o N – 18,937881o E, 53,284301o N –
18,937379o E, 53,283891o N -18,937543o E, 53,283943o N – 18,937096 oE.

2. Obszar kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik  graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Określa się sezon kąpielowy na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno od dnia 26 czerwca 
2020 roku do dnia  31 sierpnia 2020 roku.

§ 3. Organizatorem kąpieliska jest Wąbrzeski Dom Kultury w Wąbrzeźnie.
§ 4. Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska: 800 osób.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
do kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne zwane dalej
„ustawą”, Rada Gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do
dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września oraz wykaz
kąpielisk na terenie gminy.
Organizator Wąbrzeski Dom Kultury zwrócił się z wnioskiem o umieszczenie kąpieliska
położonego nad Jeziorem Zamkowym, działka ewidencyjna nr 1/6 obręb 6 w wykazie kąpielisk na
terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2020 roku.
Wobec powyższego przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia na rok 2020 sezonu
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy, projekt uchwały podano do publicznej wiadomości.
Nie wpłynęły uwagi oraz propozycje zmian projektu uchwały.
Zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Wód Polskich -
właściciel wód, właściwej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz właściwego Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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