
PROJEKT druk nr 199

WNIOSKODAWCA   
Burmistrz Głubczyc

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce
oraz określenia sezonu kąpielowego na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2268, 1479 i 1722 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170 )uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk położonych na terenie Gminy Głubczyce w sezonie kąpielowym 2020 roku, 
obejmujący kąpielisko położone na terenie Ośrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego  w Pietrowicach.

§ 2. Określa się długość sezonu kąpielowego na okres od 28 czerwca 2020 r. do 30 sierpnia  2020 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.
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UZASADNIENIE

Art. 37 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz 2268 z późn. zm.)
nakłada na radę gminy obowiązek podjęcia, corocznie do 20 maja, uchwały w sprawie określenia sezonu
kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy w danym roku.

Wniosek w o ujęcie kąpieliska w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do 
31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.

Burmistrz Głubczyc podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały, określając formę, miejsce i termin
składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu. Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach.

Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Głubczyc przygotował projekt uchwały w sprawie określenia
sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Głubczyce na rok 2020.

Id: 4AC1A52A-37F8-4C85-986F-BBD510D1522C. Projekt Strona 1 z 1




