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Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY KUNICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kunice w 2021 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 713 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 310 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się sezon kąpielowy na terenie Gminy Kunice w przedziale czasowym od dnia 1 lipca 2021 r. 
do dnia 31 sierpnia 2021r. 

§ 2. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Kunice w roku 2021: 

- Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu - Oddział Powiatowy w Legnicy, dz. 
nr 760/65 ob. Kunice (Jezioro Kunickie) o długości linii brzegowej 30 m i przewidywanej maksymalnej 
liczbie osób korzystających dziennie z kąpieliska wynoszącej 50. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kunice 

 
 

Andrzej Ostrowski 
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UZASADNIENIE

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

będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres

pomiędzy 1 czerwca a 30 września, a także wykaz kąpielisk na terenie gminy. Wniosek o umieszczenie w

wykazie kąpielisk, organizator kąpieliska przekazuje wójtowi gminy, w terminie do dnia 31 grudnia roku

poprzedzającego sezon kąpielowy. Do końca 2020r. do tut. urzędu wpłynął jeden wniosek w sprawie

ustanowienia kąpieliska, którego organizatorem jest Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

we Wrocławiu- Oddział Powiatowy w Legnicy. W związku z powyższym przygotowany został projekt

uchwały, który przekazano do konsultacji społecznych oraz do zaopiniowania przez PGW Wody Poskie,

Starostę Legnickiego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego

Inspektora Sanitarnego w Legnicy. Projekt został zaopiniowany ......................... .

Wójt Gminy Kunice

Zdzisław Tersa
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