
ZARZĄDZENIE NR 83/2020 
BURMISTRZA KSIĄŻA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie kąpieliska nr 1 i nr 2, plaż publicznych i parkingu położonych na Terenach 
Rekreacyjnych w Jarosławkach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10  oraz  art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1.    Mając na uwadze stopniowe znoszenie przez organy władzy publicznej części ograniczeń 
związanych ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i konieczność   
ożywienia w związku z tym działalności gospodarczej,  ale też kierując się potrzebą ochrony zdrowia 
i życia obywateli  w związku jednak  z nadal występującym zagrożeniem zakażenia  wirusem  SARS-
CoV-2, zarządzam z zastrzeżeniem ust.2, nieotwieranie w sezonie kąpielowym trwającym od dnia 
27 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.: 
1) kąpieliska nr 1 i nr 2 oraz plaż publicznych, 
2) parkingu, wchodzących w skład  Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach, których położenie określa 

załącznik graficzny do zarządzenia. 
2. Na terenie plaż publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 dopuszcza się prowadzenie  

działalności gospodarczej przez dotychczasowe podmioty oraz korzystanie  z usług  tych podmiotów 
w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Książa Wlkp. oraz Administratorowi 
Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach 

§ 3. 1.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2020 r. 
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez obwieszczenie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Książu Wlkp., na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. i w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Książ Wlkp. 

3. Zarządzenie ogłasza się również w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenia na tablicy 
ogłoszeń sołectw gminy Książ Wlkp.

Id: A032CB5A-ED2E-41C6-966C-DF10ADA02C48. Podpisany Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr 83/2020 

Burmistrza Książa Wielkopolskiego 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 
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