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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

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

w sprawie określenia wykazu kąpielisk  oraz sezonu kąpielowego na terenie 
Gminy Kluczbork w 2022 roku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2233 z późn. zm.), Rada Miejska w Kluczborku, po zasięgnięciu opinii Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Kluczbork na rok 2022, obejmujący kąpielisko 
strzeżone na Zbiorniku Retencyjnym Kluczbork w Ligocie Górnej. 

2. Kąpielisko zlokalizowane jest przy plaży  na terenie Zbiornika Retencyjnego Kluczbork wzdłuż linii 
brzegowej na długości 75mb. stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym  485/7 k.m. 2 obręb Ligota 
Górna. 

3. Organizatorem kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku. 

4. Granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 2. Określa się sezon kąpielowy w roku 2022 na terenie kąpieliska, o którym mowa w § 1 ust. 1, 
obejmujący okres od dnia 24 czerwca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Kluczborku

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

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu 
kąpielowego wynika z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 
2021r., poz. 2233 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie 
do 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres od 1 czerwca do 30 września oraz określa 
wykaz kąpielisk na terenie danej gminy. 

Na terenie Gminy Kluczbork, organizatorem kąpieliska na Zbiorniku Retencyjnym 
Kluczbork w miejscowości Ligota Górna, w 2022 roku, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Kluczborku, który w dniu 30 grudnia 2021r. wystąpił  do Urzędu Miejskiego w Kluczborku z 
wnioskiem o umieszczenie przedmiotowego kąpieliska w wykazie kąpielisk , w roku 2022.  

Na podstawie złożonego przez organizatora kompletnego wniosku przygotowany został 
projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego, który został 
podany do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

Po upływie terminu na zgłaszanie uwag projekt uchwały przekazano do zaopiniowania 
przez: Państwowe Gospodarstwo Wodne Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu. Przedmiotowy projekt został zaopiniowany pozytywnie. 

W związku z powyższym, przedkładam projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz 
czasu trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kluczbork. 
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