UCHWAŁA NR

/ /2020

RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia ………….. 2020 roku
w sprawie określenia wykazu kąpieliska na terenie Gminy Czarna Dąbrówka na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z poźn. zm.) oraz 37 ust. 2 ustawy z dnia 20
lipca 2017r., prawo wodne (t.j. Dz. u z 2018r. poz. 2268 z późn.zm.), Rada Gminy Czarna Dąbrówka
uchwala, co następuje:
§1
Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Czarna Dąbrowka na rok 2020 obejmujący kąpielisko
„Zawiaty” nad jeziorem Jasień, wyznaczone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2.
Organizatorem kąpieliska jest Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Gdańsk- Oliwa S.A., ul.
Kołobrzeska 28, 80 394 Gdańsk.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 37 ust. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r., prawo wodne (t.j. Dz. u z
2018r. poz. 2268 z późn.zm.), Rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa
miejscowego, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach
morskich przyległych do danej gminy.
Przez kąpielisko rozumie się rozumie się 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.
Zgodnie z art. 37 ust. 8 cytowanej 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 wykaz wydzielonych fragmentów wód
powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpieliska, dla których będzie organizatorem.
W terminie do dnia 31 grudnia 2019r. przekazano Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka
wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, kąpielisko, które miałoby być otwarte w sezonie
kąpielowym 2020 r.
Projekt przedmiotowej uchwały został podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, na stronie internetowej gminy
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres co najmniej 21 dni.
Dodatkowo zgodnie z art. 37 ust. 12 cytowanej wyżej ustawy projekt przedmiotowej uchwały,
przekazuje się do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi
Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Wobec powyższego opracowano projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Czarna Dąbrowka.
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