
 

UCHWAŁA NR VII/ 51 /2019 

RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE 

 

z dnia  20 maja 2019 r. 

 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo na 2019 rok 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) i art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami) Rada Gminy 

Krzemieniewo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wpisać kąpielisko na Jeziorze Górznickim na terenie letniska w Górznie do wykazu 

kąpielisk Gminy Krzemieniewo na 2019 rok. 

§ 2. 1. Kąpielisko zlokalizowane na terenie letniska w Górznie to wydzielony i oznakowany 

fragment wód powierzchniowych przewidzianych do kąpieli. 

2. Lokalizację kąpieliska, o którym mowa z ust. 1 określono w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3. Ustala się sezon kąpielowy na 2019 rok na terenie Gminy Krzemieniewo w okresie od 

dnia 24 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzemieniewo. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Do uchwały nr VII/51/2019 Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo na 2019 rok. 

 

 

Przepis art. 37 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne nakłada na gminę obowiązek podjęcia uchwały 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy. Elementem obligatoryjnym tej uchwały jest 

wskazanie okresu sezonu kąpielowego, który powinien przypadać na okres pomiędzy 01 

czerwca,  a 30 września. 

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do dnia 31 

grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. 

Na terenie gminy Krzemieniewo jest utworzone jedno kąpielisko strzeżone, które jest 

prowadzone przez Gminę Krzemieniewo. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzemieniewo na 

2019 rok, zgodnie z ustawą Prawo wodne został przekazany do  zaopiniowania Państwowemu 

Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Poznaniu, Wojewódzkiemu Inspektoratowi 

Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie, Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Lesznie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy 

Krzemieniewo na 2019 r. jest uzasadnione. 

 

 Wójt Gminy  

 Krzemieniewo 

  

 mgr inż. Radosław Sobecki 


