
PROJEKT

Uchwala Nr

Rady Gminy tr qck

2dnia............

w sprawie okreSlenia wykazu k4pielisk oraz sezonu k4pielowego

na terenie Gminy L4ck w 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 4l ust. I ustawy z dnia 8 marca

1990r. o swnotzqdzie gminnym (tj. Dz.U.22019r.poz.506zm':Dz.U.22019r.poz. 1309 '

poz. 1571,po2. 1696 i poz. 1815), w zwi4zku zart.37 ust. 1i2ustawyzdnia20 lipca2017 t-

- Prawo wodne (tj. Dz. U. 22018 r.,po2.2268 zm.:D2.U.22019 r.poz. 125, poz. 534 i poz.

2170), Rada Gminy L4ck u c h w a I a co nastgpuje:

$1

1. Okresla sig sezon kqpielowy na terenie Gminy tr-4ck w okresie od 26 czerwca

do 31 sierpnia 2020 r.

$2

l. Okre6la sig wykaz k4pielisk na terenie Gminy tr 4ck w 2020 roku :

l) K4pielisko ,,Patelnia", zlokalizowane na jeziorze G6rskim w Grabinie o dtugo6ci linii

brzegowej do I 00 m, kt6rego organizatorem j est Rej onowe Plockie Wodne

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, szczeg6lowe granice k4pieliska okre6la zal4cznk

graficzny nr 1 do niniejszej uchwaly.

2) K4pielisko ,,Koszel6wka" zlokalizowane na jeziorzs Zdworskim o dlugoSci linii

brzegowej 20 m, kt6rego organizatorem jest Odrodek Wypoczynkowy Zacisze Bis

S.C. szczeg6lowe granice kqpieliska okredla zalqcznik graficzny nr 2 do niniejszej

uchwaly

$3

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Lqck.

s4

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Woj ew6dztwa Mazowieckiego.



Uzasadnienie

oSrodek wypoczynkowy zacisze Bis s.c. w Koszel6wce w dniu 20.12.2019 r. wyst4pil

do w6jta Gminy tr-4ck z wnioskiem o wpisanie k4pieliska na Jeziotze Zdworskim

do wykazu kqpielisk w 2020 r., znajdujqcych sig na terenie Gminy tr-4ck'

Rejonowe Plockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w dniu 30.12.2019 r' wyst4pilo

do w6jta Gminy tr-4ck z wnioskiem o wpisanie kqpieliska na Jeziorze G6rskim do wykazu

k4pielisk w 2020 r., znajduj4cych sig na terenie Gminy tr 4ck.

Zgodnie z art. 37 ust. I i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2077 r. - Prawo wodne, Rada Gminy

okresla 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 uwag

oraz propozycji zmian do tego proj ektu uchwaly.

Projekt uchwaly - w mysl art. 37 ust. 12 ww. ustawy - zostal przekazany do zaopiniowana

prTuzt Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Plocku, Gl6wny Inspektor

Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Bior4c powyZsze pod uwagg podjgcie niniejszej uchwaly jest zasadne.
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Zalacznik nr 1

Rady Gminytqck
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