
 

 

UCHWAŁA NR X/108/2019 

RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

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

oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 

gminy Wolsztyn w 2019 roku. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze 

zm.) i art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie 

gminy Wolsztyn w 2019 roku, zlokalizowanego w sąsiedztwie Ośrodka Rekreacyjnego Wielkopolska S.A., 

Rudno 12, 64-224 Świętno, wzdłuż działki 111 - na działce nr 1 stanowiącej teren jeziora Rudzienko, obręb 

Rudno, gmina Wolsztyn. 

2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, opisane w ust. 1, obejmuje linię brzegową o długości 

50 m. 

3. Szczegółowe granice miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o których mowa w ust. 1, 

określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Wolsztyn 

w 2019 roku, o którym mowa w § 1. ust. 1, określa się na okres od 15 lipca 2019 roku do 13 sierpnia 

2019 roku. 

§ 3. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Wolsztyn w roku 

2019, o którym mowa w § 1, jest Ośrodek Rekreacyjny Wielkopolska S.A., z siedzibą pod adresem Rudno 12, 

64-224 Świętno. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie 

(-) Jarosław Adamczak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 czerwca 2019 r.

Poz. 6163
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