
tr ack. dnia 03.02.2022 r.

RP.6344.1.2022

OBWIESZCZENIE

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

(tj. Dz. U. z 2021 r., po2.2233; zm.:D2.U.2021 r. poz.7641 i po2.2368 oraz 22022 r. poz.

88 i poz. 258),

W6jt Gminy L4ck

podaje do publicmej wiadomoici projekt uchwaly Rady Gminy l-4ck w sprawie okre6lenia

wykazu k4pielisk na terenie Gminy tr-4ck oraz sezonu k4pielowego w 2022 rokn.

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 elekftoniczn4 na adres

m.sieczkowska@gminalack.pl od 3 lutego 2022 r. do 24lutego 2022 r.

Zlolone uwagi i propozycje zmian W6jt Gminy l qck rozpatrzy w terminie nie dfuZszym

niz 14 dni od dnia uptyvru terminu ich skladania.

Uwagi i propozycje zmiar. zlo2one po uplywie wskazanego terminu pozostawia

sig kz rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza sig na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy w L4cku

ul. Gostyniriska 2, na stronie intemetowej Urzgdu w Biuletynie Informacji Publicznej

www.uslack.bio.org.pl oraz w pobliZu miejsca planowanego k4pieliska tj. tablica ogloszef
w mieiscowoSci Grabina oraz w mieiscowoSci Koszel6wka.



Uchwala Nr ...... ...
Rady Gminy l-4ck
z dnia ... .. . .. . ......

w sprawie okreSlenia wykazu k4pielisk oraz sezonu k4pielowego
na terenie GminY tr-qck w 2022 roku

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. I, aft. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorz4dzie gminnym (ti. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 zsn.; Dz. U. z 2021 r- poz.

1834),wzwiZkuzaft.37 ust. I i2ustawyzdnia20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj.Dz.U.
z 2021 r., po2.2233 zrn.: Dz.IJ. z 2021 r. poz. 1641 i po2.2368 oraz 22022 r. poz. 88 i poz.

258), Rada Gminy Lqck u c h w a I a co nastgpuje:

1. OkreSla sig sezon k4pielowY
do 31 sierpnia 2022 r.

sr
na terenie Gminy tr 4ck w okresie od 26 czerwca

$2

Okredla sig wykaz k4pielisk na terenie Gminy tr-4ck w 2022 roku :

K4pielisko ,,Patelnia", zlokalizowane na jezione G6rskim w Grabinie o dlugodci linii
brzegowej 40 m, kt6rego organizatorem jest Rejonowe Plockie Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowe, szczegolowe granice k4pieliska okreila zal4cnik graficnry

nr I do niniej szej uchwaty.
Kqpielisko ,,Zaciszs Bis" zlokalizowane na leziotze Zdworskim o dlugoSci linii
brzegowej 20 m, kt6rego organizatorem jest Odrodek Wypoczynkowy Zacisze Bis

S.C. szczeg6lowe granice k4pieliska okrefla zz/lqczilk graftcmy nr 2 do niniejszej

uchwaly
s3

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy tr qck.

$4

Uchwala wchodzi w icycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz$owym
Wojew6dztwa Mazowieckiego.

1

l)

2)



Uzasadnienie

Rejonowe Plockie wodne ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w dniu 20.12.2020 r. wystqpilo
do w6jta Gminy L4ck z wnioskiem o wpisanie k4pieliska na leziorze G6rskim do wykazu
kqpielisk w 2022 r., znajduj4cych sig na terenie Gminy L4ck.
osrodek wypoczynkowy zacisze Bis S.c. w Koszel6wce w dniu 29.12.2020 r. wyst4pil
do w6jta Gminy L4ck z wnioskiem o wpisanie k4pieliska na Jeziorze Zdworskim
do wykazu k4pielisk w 2022 r., znajduj4cych sig na terenie Gminy L4ck.
zgodnie z art.37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - prawo wodne, Rada Gminy
okreila w drodze uchwaly bgd4cej aktem prawa miejscowego, corocznie do 20 maja sezon
k4pielowy oraz wkaz k4pielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach przyleglych
do danej gminy.

Stosownie do tresci art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwaly zostal podany do publicznej
wiadomodci na okres 21 dni. Dodatkowo okreslono formg, miejsce i termin skladania uwae
oraz propozycji zmian do tego projektu uchwaly.
w mysl art. 37 ust. 12 ww. ustawy - wyst4piono o zaopiniowanie projektu uchwaly do:
Paistwowego Powiatowego Inspektora sanitamego w plocku, Mazowieckiego
wojew6dzkiego Inspektora ocbrony Srodowiska w warszawie, Gl6wnego Inspektora
Ochrony Srodowisk4 Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie.
Bior4c powyZsze pod uwagg podjgcie niniejszej uchwaly jest zasadne.
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