UCHWAŁA NR XLII/312/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp. na
rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 37 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 16 pkt 22 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się sezon kąpielowy na terenie Gminy Książ Wlkp. w 2018 r., który obejmuje okres od
30 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
§ 2. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Książ Wlkp. w roku 2018 r.:
1) Kąpielisko nr 1 - na Jeziorze Jarosławskim przylegające do działki należącej do Lasów Państwowych
Nadleśnictwo Piaski, o linii brzegowej wynoszącej 76 m, o liczbie kąpiących się określonej na
500 osób dziennie;
2) Kąpielisko nr 2 - na Jeziorze Jarosławskim przylegające do działki należącej do Gminy Książ Wlkp.,
o linii brzegowej wynoszącej 50 m, o liczbie kąpiących się określonej na 250 osób dziennie;
2. Lokalizacje kąpielisk, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XLII/312/2018
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 26 marca 2018 r.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLII/312/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 r.
Zgodnie z treścią art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1566) rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego,
corocznie do 20 maja sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września oraz
wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.
Wniosek o ujęcie kąpielisk w wykazie kąpielisk składa organizator kąpielisk w terminie do
dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Dyrektor Centrum Kultury Książ Wlkp.
wystąpił w powyższym terminie z wnioskiem o wpisanie do wykazu kąpielisk na rok 2018 dwóch
kąpielisk – Kąpielisko nr 1 i Kąpielisko nr 2 nad Jeziorem Jarosławskim.
Projekt uchwały zgodnie z art. 37 ust. 12 ww. ustawy Burmistrz Książa Wlkp. przedłożył
w dniu 27 lutego 2018 r. do zaopiniowania Dyrektorowi Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Śremie. W dniu 9 marca 2018 r. wpłynęła opinia sanitarna Państwowego
Powiatowego Inspektotra Sanitarnego w Śremie znak spawy ON.HK-422-3/18 z dnia 9 marca 2018
r., w której zaopiniowano przesłany projekt uchwały z uwagami dotyczącymi: braku uzasadnienia
podziału kąpieliska na dwa oddzielne, braku odrębnych profili wody dla dwóch kąpielisk,
nieprawidłowego określenia statusu kąpieliska w poprzednim sezonie oraz rozbieżności linii
brzegowej wskazanej w projekcie uchwały oraz w profilu wody. W dniu 12 marca 2018 r. wpłynęła
opinia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak sprawy
WM.0522.2.37.2018.LS, w której wskazano, iż należy uzupełnić i skorygować zapisy w profilu
wody w kąpielisku w taki sposób, aby informacje dotyczyły obudwu kąpielisk. Wszystkie uwagi
zostały uwzględnione i informacyjnie przesłane do organów opiniujących.
W dniu 16 marca 2018 r. wpłynęła opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie znak PO.RZP.416.35.2018.TZ z dnia 13 marca 2018 r., w której organ zaopiniował
pozytywnie przedłożony projekt uchwały.
Ze względu na konieczność wykonania art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), nie ma możliwości podjęcia alternatywnych,
w stosunku do proponowanej uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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