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UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w roku 2022 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 
i 1834) i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Olecko w roku 2022: 

1) Kąpielisko „Skocznia” nad Jeziorem Oleckie Wielkie – działka nr 1313 (obręb Olecko 2, Gmina Olecko), przy działce nr 
52 obręb Olecko 2, Gmina Olecko, powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie; 

2) Kąpielisko „Szyjka” nad Jeziorem Oleckie Wielkie – działka nr 1313 (obręb Olecko 2, Gmina Olecko), przy działce nr 
1188/122 obręb Olecko 2, Gmina Olecko, powiat olecki, woj. warmińsko-mazurskie. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- 
Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
 
 

Alicja Stefanowska 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne rada gminy określa w drodze uchwały, będącej aktem 
prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na obszarach morskich przyległych do 
danej gminy. 

Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje się 
utworzyć kąpielisko, składa organizator do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być 
otwarte. 

W tym terminie do burmistrza wpłynęły dwa wnioski złożone przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Olecku o umieszczenie w wykazie kąpielisk - kąpieliska „Skocznia” oraz kąpieliska „Szyjka”. We wnioskach zawarto 
informację oraz załączono dokumenty, określone w art. 37 ust. 4 i 5 ww. ustawy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Olecko w 2022 roku jest 
zasadne. 
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