
UCHWAŁA NR VII/60/19 
RADY GMINY MAŁDYTY

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 
Gminy Małdyty w 2019 roku.

Na podstawie art. 40 ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), w związku z art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) uchwala się co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą: Baza 
Obozowa WENECJA Hufca ZHP Łódź Polesie o długości 10 m, położonego na działce nr 230 obręb 
Szymonowo, stanowiącej grunty Jeziora Ruda Woda oraz na działce nr 3249/2 obręb Naświty, stanowiąca 
grunty leśne.

§ 2. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec 
Łódź – Polesie, ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź.

§ 3. Szczegółowe granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 
1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa 
w § 1, obejmujący okres od 12.07.2019 r. do 10.08.2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małdyty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Cymer

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady gminy. Kompetencje w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli wynikają z treści przepisu zwartego w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.). Wniosek o utworzenie miejsca 
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okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli został złożony przez ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź – 
Polesie, ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź, który będzie organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 
do kąpieli. Wobec powyższego opracowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Małdyty w 2019 r., gdzie umieszczony 
zostanie wydzielony fragment wód powierzchniowych, na którym ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź – 
Polesie zamierza utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane da kąpieli.
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Załącznik  
do uchwały Nr VII/60/19 
Rady Gminy Małdyty 
z dnia 19 czerwca 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                                          Mirosław Cymer 
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