Urząd Miejski w Przedborzu
ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz
tel.44 781-22-61(65), fax. 44 781-21-80
REG.000529060; NIP 772„11-08-808
Projekt

uchwały

w sprawie

określenia

wykazu

kąpielisk

na terenie Gminy Przedbórz

Burmistrz Miasta Przedborza, zgodnie z art. 3 7 ust. 1O ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310, zmiany z 2020r. poz. 284, poz. 695 , poz.
875, poz. 782, poz. 1378), podaje do publicznej wiadomości projekt „uchwały w sprawie
określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz".
W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z ww. dokumentem
swoich uwag do projektu „Uchwały ... " za pomocą załączonego formularza.
Jednocześnie informuję, że
zgłaszać

uwagi i propozycje zmian do tego projektu
na poniżej zamieszczonym formularzu przesyłając na adres:
Urząd Miejski

1 przesłania

uchwały należy

w Przedborzu, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz.

Termin składania uwag i propozycji zmian wyznaczono na okres od dnia 20 stycznia do 12
lutego 2021 r.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie
2. Formularz składania uwag

określenia

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz

Burmistrz Miasta Przedborza

OR. 0007 .... .... 2021
UCHWALA NR ..... .! .... .! ..... .
RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU
z dnia ........ 2021 r.
w sprawie

określenia

wykazu

kąpielisk

na terenie Gminy Przedbórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 , zmiana z 2020r. poz. 1378) i art. 37 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 310, zmiany z 2020r. poz.
284, poz. 695, poz. 875, poz. 782, poz. 1378) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz na rok 2021, obejmujący
kąpielisko

„Zbiornik wodny Przedbórz" o długości linii brzegowej 98 m .
2. Organizatorem kąpieliska jest Gmina Przedbórz ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz.
§ 2. W roku 2021 sezon

kąpielowy

na terenie

kąpieliska trwać będzie

od 26 czerwca do

29 sierpnia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie
Urzędowym

po

Województwa Łódzkiego.

upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 37 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 poz. 31 O z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do
dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich
przyległych do danej gminy.
Przez kąpielisko rozumie się przez to wyznaczony przez radę gminy wydzielony
i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób
kąpiących się, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu
kąpieli; kąpieliskiem nie jest: pływalnia, basen pływacki lub uzdrowiskowy, zamknięty
zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych,
sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód
podziemnych- art. 16 pkt 22 cyt. ustawy.
Zgodnie z art. 3 7 ust. 8 cyt. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta
przygotowuje projekt uchwały, o której mowa w ust. 2, obejmujący wykaz planowanych
kąpielisk, sporządzony po rozpatrzeniu wniosków, o których mowa w ust. 3, oraz
wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpieliska,
dla których będzie organizatorem.
W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. przekazano Burmistrzowi Miasta Przedborza
wniosek umieszczenie w wykazie kąpielisk, kąpielisko, które miałoby być otwarte w sezonie
kąpieliskowym 2021 r. - art. 3 7 ust. 4 cyt. ustawy.
Projekt uchwały, o której mowa w ust. 2 cyt. ustawy , wraz z wnioskami, o których
mowa w ust. 3 cyt. ustawy, i dokumentami, o których mowa w ust. 5 cyt. ustawy, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta, najpóźniej do dnia 28 lutego, przekazuje do zaopiniowania
Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony
Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi
sanitarnemu, a w przypadku kąpieliska położonego na: terenie parku narodowego - także
dyrektorowi parku narodowego, polskich obszarach morskich - także właściwemu
dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej - także właściwemu dyrektorowi
urzędu żeglugi śródlądowej. Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ Inspekcji
Ochrony Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny,
dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej oraz dyrektor urzędu
morskiego wyrażają opinie do przekazanego projektu uchwały, o której mowa w ust. 2,
w terminie 14 dni. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
Wobec powyższego opracowano projekt uchwały w sprawie określenia wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz, gdzie w wykazie kąpielisk zamieszczono wydzielony
fragment wód powierzchniowych, na których Burmistrz Miasta Przedborza planuje utworzyć
kąpielisko, dla którego będzie organizatorem.

Sporządził:

Anna Arendarska

Formularz opiniowania projektu „uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Przedbórz"

