
PROJEKT 
Uchwała Nr  …...../ 2020 

Rady Gminy Żmudź 

z dnia  …...... 2020 r. 

 

 w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie 

Żmudź w 2020 r. 

 

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

gminnym ( Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 37 ust. 1 i ust 2 ustawy z 20 

lipca  2017 r.  Prawo wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn . zm) Rada Gminy Żmudź 
uchwala , co następuje : 

 

§ 1 

 

 Na terenie Gminy Żmudź w 2020 r.  ustala się  sezon kąpieliskowy w okresie  

od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia  2020 r. 

 

§  2 

 

1.Na terenie Gminy Żmudź w 2020 r. funkcjonować będzie kąpielisko znajdujące się  
nad zalewem „Dębowy Las ” w Wołkowianach . 

2. Szczegółowe położenie kąpieliska o którym mowa w ust. 1 zaznaczono na  załączniku 

graficznym do niniejszej uchwały. 

 

§  3 

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żmudź. 

 

§  4 

 

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

Urzędowym Województwa Lubelskiego . 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

 

do  PROJEKTU uchwały  Nr …../2020 r. Rady Gminy Żmudź sprawie określenia sezonu 

kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Żmudź w 2020 r. 

 

 

 

 Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm) corocznie w terminie  do dnia 20 maja Rada Gminy w 

drodze uchwały określa czas trwania sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk na 

terenie gminy. Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk składa organizator 

kąpieliska w terminie do dnia 31 grudnia  roku poprzedzającego sezon kąpielowy. 

Organizator kąpieliska wystąpił z wnioskiem z dnia 31 grudnia  2019 r.  o umieszczenie 

w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym 

planowane jest kąpielisko Zalew Dębowy Las. 

Na podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego na terenie 

Gminy Żmudź w 2020 r. 

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 Żmudź. Projekt uchwały po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych poddany zostanie do zaopiniowania Wodom Polskim oraz 

właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska, i państwowemu powiatowemu 

inspektorowi sanitarnemu . 

 Biorąc  powyższe pod uwagę Wójt Gminy Żmudź przygotował projekt uchwały  

w sprawie określenia sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Żmudź  
w 2020 r. 

 

 

 

 


