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OBWIESZCZENIE
Urząd Gminy Kościerzyna działając zgodnie z art. 34a ust.7 Ustawy z dnia 18 lipca
2001 roku o Prawo wodne (jedn. tekst. Dz.U. 2015.469 z dnia 2015.04.01) :

informuje, że
że jest przygotowany projekt uchwały w sprawie : wykazu kąpielisk położonych na

terenie gminy Kościerzyna na rok 2017.
Ustala się wykaz kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2017:
1. kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Centrum Wypoczynkowo –
Szkoleniowego Hotel Garczyn,
2. kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego Centrum
Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Z dokumentacją sprawy oraz treścią projektu uchwały można zapoznać się w pokoju nr 1B,
bud. C Urzędu Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna. Treść projektu
uchwały zamieszczona została również na stronie internetowej www.koscierzyna.pl.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia uwag oraz propozycji zmian do tego
projektu uchwały w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.
Uwagi należy przesłać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kościerzyna, ul.
Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna lub pocztą e- mailową na adres ug@koscierzyna.pl.
Wójt rozpatrzy uwagi i propozycje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu
terminu ich składania.

Z up. Wójta Gminy Kościerzyna
mgr inż. Krzysztof Lisakowski
inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Rada Gminy
Kościerzyna

UCHWAŁA Nr

/

/

- projekt

Rady Gminy Kościerzyna
z dnia
w sprawie : wykazu kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2017
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U.2016.446 z dnia 2016.04.04 ) oraz na
podstawie art. 34a ust.1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (j.t. Dz.U.2015.469.
z dnia 2015.04.01 z późn. zmianami1) – po zasięgnięciu opinii właściwych organów, Rada
Gminy Kościerzyna uchwala co następuje:
§1
Ustala się wykaz kąpielisk położonych na terenie gminy Kościerzyna na rok 2017:
3. kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Centrum Wypoczynkowo –
Szkoleniowego Hotel Garczyn,
4. kąpielisko nad Jeziorem Garczyn, przylegające do terenu Powiatowego Centrum
Młodzieży im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Kościerzyna
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Dz.U.2015.1590 .art 2,
Dz.U.2015.1642 art.6, Dz.U.2015.2295 art.1

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jedn. tekst z 2015 roku, Dz. U. nr 469 z późn.
zmianami) w art. 34a ust. 1 stanowi, że Rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do
dnia 31 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych
do danej gminy.
Organizator kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon
kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk. Wniosek powinien
zawierać informacje zgodnie z art. 34a ust.3 i 4.
Kompletny wniosek dotyczący kąpieliska złożyła Powszechna Spółdzielnia Spożywców
Społem w Kościerzynie oraz Powiatowe Centrum Młodzieży im. Józefa Piłsudskiego w
Garczynie .
Zgodnie z art. 34a Prawa wodnego przekazano do zaopiniowania projekt uchwały do
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Opinie uzyskano od ….
Wójt poprzez obwieszczenie przedstawił do publicznej wiadomości projekt uchwały na stronie
internetowej www.koscierzyna.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kościerzyna, na tablicy
ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kościerzynie oraz przekazał organizatorom kąpielisk. Do
dnia 23 marca 2017 nie wpłynęły żadne wnioski.

