
 

 

UCHWAŁA NR XIV/134/20 

RADY GMINY KURZĘTNIK 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad 

Jeziorem Wielkie Partęczyny w miejscowości Tereszewo, gmina Kurzętnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020, 

poz. 713 ze zm.) oraz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2020, poz. 310 ze 

zm.) Rada Gminy Kurzętnik uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na utworzenie na terenie Gminy Kurzętnik miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli, położonego nad jeziorem Wielkie Partęczyny w miejscowości Tereszewo, działka ewidencyjna nr 599, 

obręb geodezyjny Tereszewo. 

§ 2. 1.  Określa sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,  o którym mowa 

§1 w okresie od 17 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. 

2. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Cedrob S.A. Ujazdówek 2A,             

06-400 Ciechanów. 

§ 3. Położenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w §1, zaznaczono na 

załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Lewicki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 lipca 2020 r.

Poz. 3097
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 07 maja 2020 r. działający z upoważnienia firmy Cedrob S.A. 06-400 

Ciechanów, Ujazdówek 2A Pan Kazimierz Bartkowski, złożył wniosek o utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego nad jeziorem Wielkie 

Partęczyny w miejscowości Tereszewo jako organizator. Miejsce zostanie zlokalizowane 

bezpośrednio przy linii brzegowej jeziora, na którym usytuowana jest infrastruktura 

rekreacyjno-wypoczynkowa w granicach Zakładowego Ośrodka Wypoczynkowego spółki 

Cedrob, na działkach nr 595 oraz 599 w obrębie geodezyjnym Tereszewo. Miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli będzie w okresie od 17 lipca do 14 sierpnia 2020 r.                                                                                                                                                                   

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Rada Gminy w 

przypadku gdy nie jest uzasadnione utworzenie kąpieliska, może wyrazić w drodze uchwały 

będącej aktem prawa miejscowego, zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku 

kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli. 
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