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Projekt 
 
z dnia  01 lutego 2022 r. 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY NOWY DUNINÓW 
z dnia .................... 2022 r. 

  
w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Nowy Duninów 

w roku 2022. 

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 i 1834) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2233, poz. 1641 i poz. 2368 oraz z 2022 r. poz. 88 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Nowy Duninów w 2022 r., który obejmuje kąpielisko 
pod nazwą „Soczewka”, zlokalizowane w m. Soczewka gmina Nowy Duninów, stanowiące wydzielony 
fragment wód jeziora Soczewka (działka o nr. ewidencyjnych: 225 (plaża) oraz część działki 
289 (wody jeziora Soczewka). 

2. Współrzędne geodezyjne granic kąpieliska: 

1) 5824317,78; 7402831,51; 
2) 5824289,91; 7402832,85; 
3) 5824277,54; 7402803,79; 
4) 5824311,52; 7402795,75. 

3. Organizatorem kąpieliska jest Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w 

Płocku. 

§ 2. Sezon kąpielowy ustala się na okres od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Duninów. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, poz. 1641 i poz. 2368 oraz z 

2022 r. poz. 88 z późn. zm.)  w art. 37 ust. 1 i 2 nakłada na Radę Gminy obowiązek podjęcia uchwały 
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy oraz określenia sezonu kąpielowego. 

W dniu 30 grudnia 2021 r. organizator kąpieliska: Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy o umieszczenie kąpieliska „Soczewka” w wykazie 
kąpielisk. Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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