
P R O J E K T   N R  7 

 

Uchwała nr 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 

 

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2016 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) 

oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.              

z 2015 roku poz. 469 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  Wpisać kąpielisko miejskie zlokalizowane na dz. ozn. nr geod. 312/14 - obręb 1 Giżycko 

do wykazu kąpielisk Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2016. 

 

§ 2.  Sezon kąpielowy obowiązuje od 27 czerwca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



UZASADNIENIE 
 

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego                     

z art. 34a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku 

poz. 469 ze zmianami). Zgodnie z treścią tego przepisu  rada gminy określa, w drodze 

uchwały, corocznie do dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy.  

Projekt uchwały przygotowuje burmistrz. Obejmuje on wykaz planowanych kąpielisk, 

sporządzony po rozpatrzeniu wniosków złożonych przez organizatorów kąpielisk. Następnie 

podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty, określając 

formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu, nie krótszy 

niż 21 dni od daty ogłoszenia. 

Burmistrz rozpatruje uwagi i propozycje zgłoszone do wyżej wymienionego projektu,             

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania. 

Najpóźniej do dnia 15 kwietnia projekt uchwały wraz z wnioskami organizatorów 

burmistrz przekazuje do zaopiniowania właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu 

powiatowemu inspektorowi sanitarnemu (art. 34a ust. 9 cyt. wyżej ustawy).  

Projekt uchwały został opublikowany na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu 

Miejskiego w Giżycku w dniach od 20 stycznia 2016 roku do 10 lutego 2016 roku oraz na 

stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce środowisko naturalne. 

Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie: Dyrektora Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska                   

w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku. 

http://www.bip.gizycko.pl/


 


