
 

 

UCHWAŁA NR VI.61.2019 

RADY MIASTA EŁKU 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze Miasta Ełku w 2019r. oraz określenia  sezonu kąpielowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) w związku z  art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2268 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Ełku w 2019 r.: 

1. Kąpielisko nr 1 w Ełku przy ulicy Parkowej: 

- lokalizacja kąpieliska – Jezioro Ełckie - działka nr 791/2, Obręb 0001 Ełk 1, na wysokości działki nr 

3775/10 obręb 0003 Ełk 3; 

- organizator kąpieliska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku; 

- długość linii brzegowej kąpieliska – 70m; 

- przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska – 400 osób; 

- termin działania kąpieliska: 20.06.2019r. - 1.09.2019 r. 

2. Kąpielisko nr 2 w Ełku przy ulicy M. M. Kolbego: 

- lokalizacja kąpieliska – Jezioro Ełckie działka nr 791/2, Obręb 0001 Ełk 1, na wysokości działki nr 3827/88 

obręb 0003 Ełk 3 

- organizator kąpieliska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku; 

- długość linii brzegowej kąpieliska – 50m; 

- przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska – 400 osób; 

- termin działania kąpieliska: 20.06.2019 r. - 1.09.2019 r. 

§ 2. Sezon kąpielowy na terenie Miasta Ełku w 2019 r. ustala się  na okres od 20 czerwca 2019 r. do 

1 września 2019 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 

Włodzimierz Szelążek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 maja 2019 r.

Poz. 2311
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