
 

 

UCHWAŁA NR XIV.128.2020 

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów na rok 2020 

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

Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami: z 2019 r.: poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 

i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianą 

z 2020 r. poz. 284) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasto Złotów w 2020 roku: 

1) kąpielisko miejskie przy ul. Jeziornej w Złotowie o długości linii brzegowej 27,5 m z przewidywaną 

maksymalną liczbą ok. 1000 osób korzystających dziennie z kąpieliska, 

2) kąpielisko miejskie przy ul. Wioślarskiej w Złotowie o długości linii brzegowej 27,5 m z przewidywaną 

maksymalną liczbą ok. 1000 osób korzystających dziennie z kąpieliska. 

§ 2. Organizatorem kąpielisk, o których mowa w § 1, jest Gmina Miasto Złotów, reprezentowana przez 

Burmistrza Miasta Złotowa, działająca poprzez swoją jednostkę organizacyjną - Złotowskie Centrum 

Aktywności Społecznej w Złotowie. 

§ 3. 1. Sposób organizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Jeziornej w Złotowie przedstawiają załącznik nr 

1 do uchwały zawierający mapę zasadniczą z lokalizacją tego kąpieliska oraz załącznik nr 2 do uchwały 

zawierający fotograficzny obraz tego kąpieliska. 

2. Sposób organizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Wioślarskiej w Złotowie przedstawiają załącznik nr 

3 do uchwały zawierający mapę zasadniczą z lokalizacją tego kąpieliska oraz załącznik nr 4 do uchwały 

zawierający fotograficzny obraz tego kąpieliska. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

(-) Stanisław Wojtuń 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 kwietnia 2020 r.
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