UCHWAŁA NR XII/134/20
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Szamocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.)
w związku z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 792) Rada Miejska w Szamocinie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sezon kąpielowy na terenie Miasta i Gminy Szamocin w okresie od 1 lipca 2020 r. do
31 sierpnia 2020 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Szwed
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UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XII/134/20
RADY MIEJSKIEJ W SZAMOCINIE
z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Szamocin
Zmiana ustawy Prawo wodne nałożyła na radę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia
sezonu na terenie gminy. Ze względu na ograniczenia podczas stanu epidemii rada podjęła w/w uchwałę na
posiedzeniu w dniu 22 maja.
Gmina Szamocin wystąpiła z wnioskiem o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie gminy
Szamocin na 2020 rok kąpielisko miejskie przy ul. Parkowej w miejscowości Szamocin. Zgodnie z
wnioskiem sezon kąpielowy będzie funkcjonował od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r.
W przypadku dalszego zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem COVID-19 i
związanymi z tym obostrzeniami rządu, zastrzega się możliwość zmiany terminu sezonu kąpielowego na
krótszy.
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