
           

           

          PROJEKT 

 

 

 

UCHWAŁA NR……../2020 

RADY GMINY PRZEMĘT 

 

z  dnia 30 kwietnia 2020 r.  

 

 

w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt 

w 2020 roku.   

 

 

 Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy Przemęt 

uchwala, co następuje:  

 

§ 1.  Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Przemęt na 2020 rok, obejmujący 

kąpieliska nad Jeziorem Wieleńskim:   

1. Kąpielisko zlokalizowane w miejscowości Osłonin, ul. Promienista 1, obejmujące 

odcinek 45 m  linii brzegowej, którego organizatorem jest Gmina Przemęt - położenie 

graficzne zaznaczono na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Kąpielisko zlokalizowane w miejscowości Wieleń, ul. Plac Pielgrzymów 9, 

obejmujące odcinek 27 m linii brzegowej, którego organizatorem jest Uczniowski 

Klub Sportowy Krokus w Wieleniu - położenie graficzne zaznaczono na załączniku nr 

2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Określa się sezon kąpielowy dla kąpieliska:  

1. Zlokalizowanego w miejscowości Osłonin, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały  

w okresie od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku. 

2. Zlokalizowanego w miejscowości Wieleń, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały  

w okresie od dnia 27 czerwca 2020 roku  do dnia 31 sierpnia 2020 roku.  

 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.  

 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

                                   Przewodniczący  

                                                                                                    Rady Gminy Przemęt  

         

                          Elżbieta Wita   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr...../2020  

Rady Gminy Przemęt  

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego  

na terenie Gminy Przemęt w 2020 roku   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr...../2020  

Rady Gminy Przemęt 

z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego  

na terenie Gminy Przemęt w 2020 roku   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie  

 

 

do Uchwały Nr ......../2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Przemęt w 2020 

roku   

 

 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne artykułem 37 nakłada na Radę Gminy 

obowiązek podjęcia corocznie do 20 maja uchwały w sprawie określenia czasu trwania 

sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy. Wniosek o ujęcie w wykazie 

kąpielisk składa corocznie organizator kąpieliska w terminie do dnia 31 grudnia roku 

poprzedzającego sezon kąpielowy. 

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w okresie nie krótszym niż 21 dni od 

dnia podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie projektu uchwały na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz zamieszczenie w BIP. Do przedstawionego projektu 

uchwały nie wniesiono uwag i propozycji.  

  Zgodnie z art. 37 ust. 12 w/w ustawy projekt uchwały wraz z dokumentami - czyli 

wnioskami organizatorów, o których mowa w  § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały, został 

przekazany do zaopiniowania niżej wymienionym instytucjom:  

1. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, 

2. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze,  

3. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

4. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wolsztynie. 

 Projekt uchwały został przez w/w instytucje zaopiniowany pozytywnie, dlatego 

podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

 

 

 


