UCHWAŁA NR XLV/356/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 19 maja 2022 r.
w sprawie określenia na rok 2022 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Zdzieszowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 i 583), art. 37 oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2233 i 2368; z 2022 r. poz. 88, 258 i 855) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala , co następuje:
§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2022, obejmujący kąpielisko Jezioro
Srebrne w Januszkowicach.
2. Kąpielisko zlokalizowane jest na Jeziorze Srebrnym w Januszkowicach ul. Lesiany 2 i obejmuje odcinek
100 m linii brzegowej.
3. Organizatorem kąpieliska jest Karolina Płonka prowadząca działalność pod nazwą STER 2.
4. Granicę kąpieliska o którym mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 2. W roku 2022 sezon kąpielowy na terenie kąpieliska trwać będzie od dnia 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia
2022 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XLV/356/2022
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 19 maja 2022 r.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zwanej dalej "ustawą", Rada
Gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon
kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września oraz wykaz kąpielisk na terenie
gminy.
Ster 2 Karolina Płonka w dniu 10 grudnia 2021 r. ( data wpływu 22.12.2021 r.) wystąpiła
z wnioskiem, o wyrażenie zgody na
umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk, kąpieliska
położonego na terenie Jeziora Srebrnego w Januszkowicach przy ul. Lesiany 2. Na podstawie złożonego
wniosku określono sezon kąpielowy obejmujący okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Zgodnie z art. art. 37 ust. 10 ustawy -Prawo wodne projekt uchwały poddano konsultacjom
społecznym w okresie 11 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. poprzez wywieszenie projektu uchwały
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz w biuletynie Informacji Publicznej
określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu, nie krótszym
niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. W wyznaczonym okresie nie wpłynęły żadne
uwagi ani propozycje zmian. Projekt uchwały po przeprowadzeniu konsultacji społecznych został
przekazany do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Krapkowicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, Główny Inspektor Ochrony Środowiska -Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w
Opolu oraz właścicielowi wód. Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ Inspekcji Ochrony
Środowiska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w
sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zdzieszowice na rok
2022 r.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządziła: Sylwia Pankiewicz
Zatwierdził: Michał Kilisz
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