Projekt
z dnia 6 lutego 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zebrzydowice na
2018 rok
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 z późn.zm.) i art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017.,
poz. 1566 z późn. zm.) uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Zebrzydowice: kąpielisko na zachodnim brzegu stawu
"Młyńszczok" na terenie Ośrodka Sportów Wodnych przy GOK Zebrzydowice o długości linii brzegowej 35m.
§ 2. Na rok 2018 ustala się sezon kąpielowy na terenie Ośrodka Sportów Wodnych przy GOK
Zebrzydowice w okresie od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia....................2018 r.
Formularz opiniowania projektu „uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu
kąpielowego na terenie Gminy Zebrzydowice na rok 2018”.
Lp

Stan zapisu w projekcie uchwały
wraz z nr paragrafu

Podmiot
zgłaszający
uwagi

Adres

Sugerowana zmiana (konkretny
sugerowany zapis paragrafu
i punktu)

Nr telefonu
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Adres poczty
elektronicznej

Uzasadnienie

Imię i nazwisko
osoby
kontaktowej

Data
wypełnienia
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Uzasadnienie
do wnoszonego pod obrady Rady Gminy Zebrzydowice projektu uchwały w sprawie określenia
wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zebrzydowice.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017., poz. 1875) Rada
Gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawo prawa miejscowego, corocznie do 20 maja sezon
kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca, a 30 września oraz określa, wykaz kąpielisk na terenie
gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.
Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku
poprzedzającego sezon kąpielowy, do którego zgodnie z ust 5 dołącza się:
a) kopię zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o nie zgłoszeniu sprzeciwu,
b) aktualny profil wody w kąpielisku,
c) status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym, ocenę jakości wody i klasyfikacja w kąpielisku
w poprzednim sezonie kąpielowym,
e) udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli.
Wójt podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały, o której mowa w ust. 2, w sposób zwyczajowo
przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu
uchwały, nie krótszy niż 21 dni od podani do publicznej wiadomości.
Rozpatrzenie uwag oraz propozycji, o których mowa w ust. 10, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
dnia upływu terminu ich składania.
Projekt uchwały, o której mowa w ust 2 wraz z wnioskami, o których mowa w ust. 3 i dokumentami,
o których mowa w ust. 5 wójt, burmistrz lub prezydent miasta , najpóźniej do dnia 28 lutego, przekazuje do
zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony
Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w
przypadku kąpieliska położonego na: terenie parku narodowego - także dyrektorowi parku narodowego,
polskich obszarach morskich - także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze
wodnej - także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej. Wody Polskie, właściciel wód,
właściwy organ Inspekcji Ochrony środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor
sanitarny, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej oraz dyrektor urzędu morskiego
wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały, o której mowa w ust. 2, w terminie 14 dni. Brak opinii
w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku
poprzedzającego sezon kąpielowy.
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach jest organizatorem kąpieliska w Zebrzydowicach.
W związku z powyższym Wójt Gminy Zebrzydowice przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu
kąpielisk oraz czasu trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zebrzydowice.
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