
Zarządzenie Nr  44 

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn 

z dnia 4 kwietnia 2018r. 

 

 

 

w sprawie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ryn. 

 

 

 

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 37 ust. 8 i 10 ustawy z dnia  

20 lipca 2017r. - prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i  2180) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie:  

 

1. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ryn – stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia  

 

 

§ 2. Wnioski i uwagi w formie pisemnej do projektu uchwały można składać w Urzędzie  

       Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2 – Sekretariat (pok. nr 120) w terminie do dnia  

       24 kwietnia  2018r. (w godzinach pracy Urzędu). 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 
                                                                                         BURMISTRZ                                                                                         

                                                                                      inż. Józef Karpiński 

 

 

 

 

 

 



Projekt Uchwały  

z dnia 26 lutego 2018 r. 

 

 

UCHWAŁA NR ……./……/18 

Rady Miejskiej w Rynie 

z dnia …………………….. 2018 r. 

 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie gminy Ryn oraz określenia sezonu 

kąpielowego 

 

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

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232; z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 

lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180) Rada Miejska w Rynie uchwala co 

następuje: 

§1 

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Ryn na 2018 rok, obejmujące Kąpielisko na 

jeziorze Ołów w Rynie, znajdujące się przy ul. Cichej, wzdłuż linii brzegowej jeziora Ołów  

o długości 70 m. Współrzędne geograficzne kąpieliska: długość geograficzna: 213253.00, 

szerokość geograficzna: 535625.00. 

2. Organizatorem kąpieliska jest Gmina Ryn. 

3. Granice kąpieliska, o których mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§2 

W roku 2018 sezon kąpielowy na terenie Gminy Ryn będzie trwać od 1 lipca do 31 sierpnia. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn. 

§4 

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

Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Rynie 

Jarosław Filipek 

 




