
PROJEKT

Uchwala Nr ..

Rady Gminy N-qck

z dnia

w sprawie okreslenia wykazu k4pielisk oraz sezonu k4pielowego

na terenie GminY tr-qck w 2019 roku

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

1990r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.lJ. z 2018 r. poz. 994 zm; Dz. U. z 2018 r. poz.

1000, poz. l34g,poz. 1432ipoz.2500), wzwiqzkuz art.37 ust. I i2ustawy zdnia2}Iipca

2017 r. - prawo wodne (tj. Dz.U . z 2018 r., poz . 2268; zm; Dz. IJ. z 2018 r. poz. 1479 i poz.

1722), Rada Gminy N-ack

uchwalaconastgpuje:

$1

l. Okresla sig sezon k4pielowy na terenie Gminy L4ck w okresie od 20 azerwca

do 3l sierpnia2}l9 r.

s2

1 . OkreSla sig wykaz k4pielisk na terenie Gminy [-qk w 2019 roku :

K4pielisko ,,Patelnia", zlokalizowane na jeziorze G6rskim w Grabinie o dlugo5ci linii

brzegowej do 100 m, kt6rego organizatorem jest Rejonowe Plockie Wodne

Ochotnicze Pogotowie Ratunko we, szezeg6lowe granice k4pieliska okreSl a zallcznik

grafrczny nr I do niniejszej uchwaly.

K4pielisko ,,O.W. ZACISZE BIS" zlokalizowane naieziorze Zdworskim o dlugoSci

linii brzegowej 20 m,kt6rego organizatorem jest O. W. ZACISZE BIS, szczegolowe

granice k4pieliska okresla zalqcznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwaly

s3

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy tr-qck.

s3

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym

Woj ewo dztw a Mazowieckie go.

l)

2)



Uzasadnienie

Rejonowe Plockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w dniu 20.12.2018 r. wyst4pilo

do Wojta Gminy w tr-4cku z wnioskiem o wpisanie k4pieliska na Jeziorze G6rskim do wykazu

k4pielisk w 2018 r., znajdujqcych sig na terenie Gminy tr-qck.

O.W. ZACISZE BIS w Koszel6wce w dniu 28.12.2018 r. wyst4pit do Wojta Gminy

w tr 4cku z wnioskiem o wpisanie k4pieliska na Jeziorze Zdworskim do wykazu k4pielisk

w 2018 r., znajduj4cych sig na terenie Gminy tr-qck.

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

okresla w drodze uchwaly bgd4cej aktem prawa miejscowogo, corocznie do 20 maja sezon

k4pielowy eraz wykaz k4pielisk na terenie gminy lub na polskich obszarcch przyleglych

do danej gminy.

Stosownie do treSci art.37 ust. l0 ww. ustawy projekt uchwaly zostal podany do publicznej

wiadomoSci na okres 2l dni. Dodatkowo okreSlono fo*g, miejsce i termin skladania uwag

orM propozycji zmian do tego projektu uchwaly.

Projekt uchwaly - my5l art.37 ust. 12 ww. ustawy - zostanie przekazarry do zaopiniowania

Wodom Polskim, Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Warszawie

oraz Paristwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Plocku.

Bior4c powylsze pod uwagg podjgcie niniejszej uchwaly jest zasadne.


