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RP.6344.3.2020

L4ck, dnia 28.01.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 3'l ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r' - Prawo wodne

(tj.D2.U.22018r.,po2.2268;zm.:Dz.U.20l8r.poz.1479ipoz'1722otazpoz'l25,poz'
534 i po2.2170),

W6jt Gminy L4ck

podaje do publicznej wiadomosci projekt uchwaly Rady Gminy tr-4ck w sprawie okreslenia

wykazu kqpielisk na terenie Gminy tr-qck oraz sezonu k4pielowego w 2020 roku'

Uwagi i propozycje zmian do powyZszego projektu naleZy skladai w formie pisemnej

w Referacie planowania i Rozwoju Urzgdu Gminy w L4cku w godzinach: poniedzialek i pi4tek

od 800- 1600, wtorek - czwartek od 730 - 1530 pok6j nr 15, lub poczt4 elektroniczn4 na adres

sekretariat@gminalack.pl od 28 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020r'

zloaone uwagi i propozycje zmian w6jt Gminy N,qck tozpatrzy w terminie nie dluZszym

niz 14 dni od dnia uptlvu terminu ich skiadania.

Uwagi i propozycj e zmian zlo2one po uplywie wskazanego terminu pozostawia

siE bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza sig na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy w L4cku

ul. Gostynifska 2, na stronie intemetowej Urzqdu w Biuletynie Informacji Publicznej

www.uglaok.bip.org.pl oraz w poblizu miejsca planowanego k4pieliska tj. tablica ogloszef

w miejscowo6ci Grabina oraz w miejscowodci Koszel6wka.
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RP.6344.3.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r' - Prawo wodne

(tj. Dz. U. 22018 r., po2.2268; zm: Dz. U. 2018 r. poz. 1479 i poz' 1722 onz poz' 125, poz'

534 i po2.2170),

W6jt Gminy Lqck

podaje do publicmej wiadomosci projekt uchwaly Rady Gminy tr-4ck w sprawie okreslenia

wykazu k4pielisk na terenie Gminy tr qck oraz sezonu kqpielowego w 2020 roku'

Uwagi i propozycje zmian do powyzszego projektu nalezy skladai w formie pisemnej

w Referacie Planowania i Rozwoju Urzgdu Gminy w tr,4cku w godzinach: poniedzialek i pi4tek

od 800- 1600, wtorek - czwartek od 730 - 1530 pok6j nr 15, lub poczt4 elektroniczn4 na adres

sekretariat@gminalack.pl od 28 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020r'

zloaone uwagi i propozycje zmian w6jt Gminy N,4ck rozpatrzy w terminie nie dlu2szym

niZ 14 dni od dnia upll'vru terminu ich skladania.

uwagi i propozycje zmian zlo2one po upiywie wskazanego terminu pozostawia

sig bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza sig na tablicy ogloszef Urzqdu Gminy w L4cku

ul. Gostyniiska 2, na stronie intemetowej Urzqdu w Biuletynie Informacji Publicznej

www.uslaok.bip.ors.pl oraz w pobliZu miejsca planowanego k4pieliska tj. tablica ogloszefi

w miejscowoSci Grabina oraz w miejscowo6ci Koszel6wka'

L4ck, dnia 28.01.2020 r.
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