
 

 

UCHWAŁA NR XX/158/2020 

RADY GMINY ZANIEMYŚL 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 

funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– 

Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:  

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie w roku 2020  na terenie gminy Zaniemyśl miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli w okresie nie dłuższym niż 30 dni w sezonie kąpielowym od dnia 18 lipca 

2020 r. do dnia 16 sierpnia 2020 r.  

§ 2. 1. Na terenie gminy Zaniemyśl w terminie wskazanym w § 1 funkcjonować będzie miejsce 

okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskiego w Zaniemyślu przy ul. Raczyńskiego 70, 

działka nr ewid. 17/2 (na wysokości działki nr ewid. 787/7) obręb geod. Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl, powiat 

średzki, województwo wielkopolskie.  

2. Organizatorem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Ośrodek Wczasowo - 

Rekreacyjny „Niezamyśl” Sp. z o.o. 

3. Szczegółowe położenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust.1, 

stanowi załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady  

(-) Justyna Dąbrowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 czerwca 2020 r.

Poz. 5121



Załącznik do uchwały Nr XX/158/2020 

Rady Gminy Zaniemyśl 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 
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