
Syców, dnia 10.01.2023 r.  

 

OGŁOSZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.      

Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) 

        

udostępnia się do wiadomości publicznej na okres 21 dni tj. od 10 stycznia 2023 r.                 

do 31 stycznia 2023 r. projekt uchwały Rady Miejskiej w Sycowie w sprawie wykazu 

kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców w 2023 roku. 

 

Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: 

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie ul. Mickiewicza 1, 

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.sycow.pl 

 

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje jego zmian należy składać w formie pisemnej w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie ul. Mickiewicza 1, lub pocztą elektroniczną na adres 

urzad@sycow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz 

adresu, w terminie do 07 lutego 2023 r. 

 

 

         

 

 Burmistrz 

               Miasta i Gminy Syców 

                

       Dariusz Maniak 
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(projekt) 

 

UCHWAŁA Nr ___________ 

Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia _________________ 

 

w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców w 2023 roku 

 

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

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy                

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),                  

Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

Określa się wykaz kąpielisk na terenie miasta i gminy Syców w 2023 roku: 

1.   Kąpielisko Stradomia Wierzchnia : 

- lokalizacja kąpieliska – działka nr 706/5 AM 4 obręb Stradomia Wierzchnia; 

- organizator kąpieliska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sycowie; 

- długość linii brzegowej kąpieliska – 100 m; 

- przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska – 500 

osób. 

       2.  Granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do niniejszej   

            uchwały.  

§ 2 

Określa się sezon kąpielowy w okresie od 23 czerwca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców. 

§ 4 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

 

 



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr __________ 

Rady Miejskiej w Sycowie  

z dnia ____________________________  

 
 

 

 

 
Lokalizacja kąpieliska „STRADOMIA” w miejscowości Stradomia Wierzchnia, gmina Syców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


