
PROJEKT NR

Uchwala nr
Rady Miejskiej w Giżycku
zdnia

w sprawie wykazu kąpielisk na 2019 rok

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 gmiimym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) Rada Miejska w Giżycku
uchwała, co następuje:

~ 1. Wpisać kąpielisko miejskie zorganizowane na wydzielonym fragmencie j. Niegocin - dz.
om. nr geod. 338 - obręb 1 i działce przyległej ozn. nr geod. 535/2 - obręb 1 Giżycko do
wykazu kąpielisk Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2019.

~ 2. Czas trwania sezonu kąpielowego od 21 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
~ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.
~ 4. Uchwała wchodzi w Życie Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego
z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.).

Projekt uchwały obowiązuje procedura wynikająca z cytowanej powyżej ustawy
tj. podania do publicznej wiadomości projektu uchwały o wykazie kąpielisk, rozpatrzenia
uwag, propozycji zmian oraz uzyskania opinii: Wód Polskich, właściciela wód, organu
Inspekcji Ochrony Srodowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (art. 37
ust. 12 cyt. wyżej ustawy).

Projekt uchwały został opublikowany na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu
Miej skiego w Giżycku w dniach od 4 stycznia 201 9r. do 31 stycznia 201 9r. oraz na stronie
internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce środowisko naturalne. W wyznaczonym
terminie nie wQiesiono żadnych uwag i propozycji zmian do projektu ww. uchwały.

Projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie wyżej wymienionych organów
opiniujących.
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