
UCHWAŁA NR……./……/21 

Rady Gminy Dorohusk 

z dnia …………………..2021 r. 

 
 

w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie 

Gminy Dorohusk  w 2021 r.        
 
 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.         

z 2020r. poz.310 ze zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust.1 i 41 ust.1  ustawy z 

dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2020 r., poz.713 ),  Rada Gminy 

Dorohusk  uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 

Ustala się sezon kąpielowy na terenie Gminy Dorohusk w 2021 r. na okres od 1 lipca                 

do 31 sierpnia. 
 

§ 2  

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Dorohusk w roku 2021, obejmujący 

kąpielisko nad zalewem Husynne. 

2. Szczegółowe granice o których mowa określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

                               § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dorohusk.  

    § 4 

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

Województwa Lubelskiego 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. nałożyła na rade Gminy obowiązek 

podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz określenia sezonu 

kąpielowego. 

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie               

do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpieliskowy. Gmina Dorohusk wystąpiła                 

z wnioskiem o wpisanie do rejestru kąpieliska znajdującego się nad  Zalewem Husynne. 

Zgodnie z wnioskiem Wójta Gminy Dorohusk określono sezon kąpieliskowy w terminie           

od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2021 r.  

Projekt uchwały podany został do publicznej wiadomości od dnia 29 stycznia do dnia 

22 lutego 2021 r. w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dorohusk oraz na 

stronie internetowej Gminy Dorohusk. Projekt uchwały został również poddany opinii 

instytucji: Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi 

Ochrony Środowiska w Lublinie . 

 


