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Projekt 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA I GMINY WRONKI 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wronki w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372) oraz art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się na terenie gminy Wronki sezon kąpielowy na rok 2022 

na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia. 

§ 2. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Wronki w roku 2022: 

1) kąpielisko Chojno, 

2) kąpielisko Wartosław. 

2. Lokalizację kąpielisk określają załączniki graficzne do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta i Gminy Wronki 

z dnia....................2022 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta i Gminy Wronki 

z dnia....................2022 r. 
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UZASADNIENIE 

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie 

gminy Wronki w 2022 roku, przedstawia Burmistrz Wronek. 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Rada określa,  w 

drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz 

wykaz kąpielisk na terenie gminy. 

 Projekt uchwały został wysłany do zaopiniowania przez wyspecjalizowane organy,  

o których mowa w ustawie Prawo wodne, oraz poddany społecznym konsultacjom  

z możliwością zgłaszania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 
 


