
wójt Gming ląck

RP.6344.1.20l8

Łąck, dnia 14.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 10 uśtawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
(tj.Dz.U. z2017t. poz. 1566 zm:Dz.U. z20l7 r. poz.2180)

Wójt Gminy Łąck
podaje do publicznej wiadomości pĄekt uchwały Rady Gminy Łąck w sprawie określenia
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąckoraz sezonu kąpielowego w 2018 roku

Uwagi i propozycj e zmian do powyższego projektu należy składaó w formie pisemnej

w Referacie Planowania i Rozwoju Urzędu Gminy w Łącku w godzinach: poniedziałek i piątek
od 800- 1600, wtorek - czwartek od 700 - 1500 pokój nr 15, lub pocźą elektroniczną na adres

inwestycje@gminalack.pl w terminie od 14 lutego 2018 r. do 7 marca 201,8r.

Złożonę uwagi i propozycj e złnian Wójt Gminy Łąck rozpńrzy w terminie nie dłlższym niż
14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Uwagi i propozycj e nnian ńożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez
rozpattzenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tólicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącku
ul. Gos§nińska 2, na stronię internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej
www.uqlack.bip,Org.pl oraz w pobliżu miejsca planowanego kąpieliska tj. tablica ogłoszeń
w miejscowości Grńina.



- PRoJEKT -

Uchwała Nr ...............

Rady Gminy Łąck

zdnia ..2018 roku

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck

oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art" 40 ust. 1, aft. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.|J. z2017 t. poz. 1875; zln.i poz.2230 oraz z2018 r. Poz.

130), w związkuzart.37 ust. 1 i 2 ustawy zdnia20llipca2017 t. - Prawo wodne (t.1.Dz.U.z

20|7 r.,poz. 1566; zm.: poz.2180),

uchwalaconastępuje:

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gmin} Łąck w 2018 roku obejmujący:

Kąpielisko ,,Patelnia", zloka\izowane na jeziotze Górskim w Grabinie o długoŚci linii

brzegowej 100 m, którego otgańzatorcm jest Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze

Pogotowie Ratunkowę.

2. Określa się sezon kąpielowy w okresie od 1 czerwca do 30 września 2018 r"

3. Szczegółowe granice kąpieliska określa zńączńkgtaficzny do niniejszej uchwałY.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck.

§3

Uchwała wchodzi w życie po uptywie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Woj ewódźwa Mazowieckie go.

§1



uzasadnienie

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w dniu 29.12.2017 r. wystąpiło

do Wójta Gminy w Łącku z wnioskiem o wpisanie kąpieliskana Jeziorze Górskim do wykazu

kąpielisk w 2018 r., znajdujących się na terenie Gminy Łąck.

Zgodńe z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, Rada Gminy

określa w drodze uchwały będącej akrem prawa miejscowego, corocznie do 20 rnaja sezon

kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na'terenie gminy lub na polskich obszarach przyległych do

danej gminy.

Stosownie do treści art.37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwały zostń podany do publicznej

wiadomości na okres 2l dni. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin składania uwag

oraz propozycjizmian do tego projekfu uchwały.

Projekt uchwały - myśl art. 37 ust" 12ww. ustawy - został przekazany do zaopiniowania

Wodom Polskim, Właścicielowi wód , Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

w Warszawie otaz Pństwowemu Inspektorowi Sanitamemu w Płocku. Projekt ten został

przęz te organy zaopiniowany .....

Biorąc povłyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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