
                                                 UCHWAŁA nr  241/XXXII/2021                               

Rady Miejskiej w Gostyninie   

 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na 2021 rok. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 2 

ustawy    z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624), Rada Miejska 

w Gostyninie uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasta Gostynina na rok 2021 obejmujący 

kąpielisko Bratoszewo, znajdujące się przy ul. Dybanka w Gostyninie, na działce nr ewid. 

1152/5. 

2. Granice kąpieliska o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej 

uchwały. 

3. Organizatorem kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 jest Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Gostyninie. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 3 

 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

                                     

      Przewodniczący  Rady Miejskiej 

 

                Andrzej Hubert Reder 

           

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

 Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie jako organizator 

kąpieliska w ustawowym terminie złożył stosowny wniosek o umieszczenie w wykazie 

kąpielisk Gminy    Miasta Gostynina Kąpieliska Bratoszewo. 

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

624) rada gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do 

dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy. 

 Projekt niniejszej uchwały w pierwotnym brzmieniu wskazywał, iż wnioskodawcą                 

i organizatorem kąpieliska ma być Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w 

Gostyninie. Jednak z uwagi na podjęcie przez Radę Miejską w Gostyninie dnia 25 lutego 

2021 r. uchwały Nr 230/XXX/2021 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Gostyninie, jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Sportów 

Wodnych i Zimowych w Gostyninie   i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu, z dniem 30 kwietnia 2021 

kończy się byt prawny Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych a wszystkie jego 

zadania przejmie z dniem 1 maja 2021 r., nowoutworzony Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Gostyninie. Z tej przyczyny należało zmienić § 1 ust. 3 projektu uchwały poprzez 

wskazanie nowego organizatora kąpieliska, który istnieje w dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały. 

 

W związku z powyższym,  podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 


