
Projekt 

Uchwała Nr ……../………./22 

Rady Miasta i Gminy Łosice 

z dnia ……… 2022 roku 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz 

określenia sezonu kąpielowego  

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 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Łosice uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1.Określa się wykaz kąpielisk na rok 2022 na terenie Miasta i Gminy Łosice: kąpielisko 

zlokalizowane na terenie „Zalewu Łosickiego” w Łosicach przy ul. Piłsudskiego, 08-200 Łosice, 

na terenie działki 801. 

2. Sezon kąpielowy na terenie kąpieliska „Zalew Łosicki” ustala się od 25 czerwca 2022 r.  

do 31 sierpnia 2022 r.  

3. Organizatorem ww. kąpieliska jest Łosicki Dom Kultury z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 4. 

4. Szczegółową lokalizacją kąpieliska, o którym mowa w ust. 1, zaznaczono na załączniku 

graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca 

Rady Miasta i Gminy Łosice 

/-/Ewa Hornowska 

  



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2233 z późn. zm.) rada gminy zobowiązana jest corocznie do dnia 20 maja podjąć uchwałę  

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy. Organizator kąpieliska jest zobowiązany do 

przedłożenia wójtowi/burmistrzowi, do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, 

wniosku o umieszczenie w ww. wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód 

powierzchniowych, na którym planuje utworzyć kąpielisko. Na terenie Miasta i Gminy Łosice 

podmiotem zamierzającym utworzyć kąpielisko jest Łosicki Dom Kultury z siedzibą przy  

ul. Piłsudskiego 4, który w dniu 21.12.2020 r. przedłożył stosowny wniosek Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Łosice. W związku z powyższym zgodnie z ww. przepisami przygotowano projekt 

niniejszej uchwały.  


