
/PROJEKT/ 

UCHWAŁA Nr    /    / 2019 

Rady Miasta Gniezna 

z dnia ……. 2019 r. 

 

w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Gniezna oraz sezonu kąpielowego 

w 2019 roku 

 

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 zm.) oraz art. 37 ust. 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne 

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Gniezna w 2019 r., który obejmuje kąpielisko 

na Jeziorze Winiary w Gnieźnie. 

§ 2. Określa  się sezon kąpielowy obejmujący okres od dnia 22 czerwca 2019 r. do dnia  

1 września 2019 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji w dniu 21.12.2018r. wystąpił do Prezydenta Miasta 

Gniezna z wnioskiem o wpisanie kąpieliska na Jeziorze Winiary do wykazu kąpielisk w 2019 r., 

znajdujących się na terenie Miasta Gniezna.  

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

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

kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich 

przyległych do danej gminy. 

Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwały został podany do publicznej 

wiadomości na okres od 16.01.2019r. – 07.02.2019r. Dodatkowo określono formę, miejsce i 

termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały. 

Projekt uchwały – w myśl art. 37 ust.12 ww. ustawy – został przekazany do zaopiniowania 

Wodom Polskim, właścicielowi wód, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska  

w Poznaniu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gnieźnie. Projekt 

został zaopiniowany pozytywnie. 

Biorąc  powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 


