
UCHWAŁA NR XLV/371/2022 
RADY MIASTA MALBORKA 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Miasta Malbork 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.),  w związku z art. 37 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.) Rada Miasta Malborka 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się sezon kąpielowy na terenie Gminy Miasta Malbork na rok 2022 
w okresie od 25.06.2022 r. do 28.08.2022 r. 

§ 2. Ustala się następujące kąpieliska na terenie Gminy Miasta Malbork na rok 2022:  

1. Kąpielisko nr 1 - Na rzece Nogat przy ul. Wileńskiej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Malborka. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Malborka 

 
 

Paweł Dziwosz 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Wodne rada gminy ma obowiązek podjęcia  

co roku uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy. 

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku 

poprzedzającego sezon kąpielowy. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku wystąpił z wnioskiem z dnia 

28.12.2021 r. (data wpływu: 29.12.2021 r.) o wpisanie kąpieliska na rzece Nogat przy ul. Wileńskiej do 

rejestru kąpielisk na rok 2022 na terenie miasta Malborka. 

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku sezon 

kąpielowy ma trwać od 25.06.2022 r. do 28.08.2022 r.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Miasta Malborka przygotował projekt uchwały  

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Miasta Malborka 

i określenia sezonu kąpielowego. 
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