-projektUchwała nr ............
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia ......... r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czersk na rok 2011.
Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 239, poz2019 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek
dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych.
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
Na rok 2011 ustala się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Czersk:
- kąpielisko w miejscowości Ostrowite z jednym 50-metrowym odcinkiem plaŜy strzeŜonej.
§ 2.
Ustala się sezon kąpieliskowy na terenie Gminy Czersk w okresie 01 lipca 2011 r. do 31
sierpnia 2011 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Wnoszący:
Burmistrz

Przewodniczący Rady

Marek Jankowski

Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie:
Nowelizacja ustawy Prawo Wodne na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy Prawo Wodne
nałoŜyła na Radę Miejską obowiązek podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na
terenie gminy, po przedstawieniu wniosków przez organizatorów kąpielisk Burmistrzowi
Czerska. Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska w terminie do
31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.
Dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych, wystąpił z wnioskiem z dnia 30 grudnia
2010 r. o wpisanie kąpieliska w miejscowości Ostrowite, z jednym 50-mterowym odcinkiem
strzeŜonym do rejestru kąpielisk na rok 2011 na terenie gminy Czersk.
Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych, sezon kąpielowy ma
trwać w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia 2011r.
Biorąc powyŜsze pod uwagę, Burmistrz Czerska przygotował projekt uchwały w sprawie
wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie Gminy Czersk.
Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
gminy Czersk i na stronie www.czersk.pl na okres 21 dni. Projekt uchwały wraz z wnioskiem
organizatora kąpielisk został przekazany do zaopiniowania właściwym: dyrektorowi
regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska
i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

