
OGŁOSZENIE  

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

 

w sprawie projektu uchwały dot. wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Włodawa 

oraz określenia sezonu kąpielowego Wójt Gminy Włodawa informuje o prowadzonych  

w okresie od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 13 lutego 2023 r. konsultacjach społecznych  

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Włodawa oraz określenia sezonu 

kąpielowego. 

 

 Konsultacje prowadzone są na podstawie: uchwały nr XLIX/335/18 Rady Gminy 

Włodawa z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami Gminy Włodawa (Dz. Urz. Woj. Lub. 2018, poz. 3373) 

 

 Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały  

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Włodawa oraz określenia 

sezonu kąpielowego. 

 

 Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii 

mieszkańców Gminy Włodawa dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 

rok 2023 na terenie Gminy Włodawa oraz określenia sezonu kąpielowego. 

  

 Termin konsultacji: Konsultacje rozpoczynają się w dniu 23 stycznia 2023 r.  

i zakończą się w dniu 13 lutego 2023 r.  

 

 Forma konsultacji: Zgłaszanie przez mieszkańców Gminy Włodawa pisemnych uwag 

do projektu uchwały w terminie od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 13 lutego 2023 r. 

w Urzędzie Gminy Włodawa  

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

kancelaria@gmina-wlodawa.pl; 

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Włodawa, Al. Jana Pawła II 22, 22-200 

Włodawa; 

3) osobiście – poprzez złożenie pisma w sekretariacie Urzędu Gminy Włodawa. 

 

 Nie zgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do tut. Urzędu) 

oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia. 

  

 Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Gminy 

Włodawa. Wyniki konsultacji: Zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Włodawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

  

 Treść projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy 

Włodawa oraz określenia sezonu kąpielowego stanowi załącznik do niniejszego 

ogłoszenia.  

 

 

  

Wójt Gminy Włodawa 


