UCHWAŁA NR IX/41/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 34a ust. 1 ustawy w związku z art. 9 ust. 1 pkt 5a i 10b ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się:
1) wykaz kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp. w roku 2015 obejmujący jedno Kąpielisko nad
jeziorem Jarosławskim,
2) sezon kąpielowy obejmujący okres od 27 czerwca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
3) liczbę osób, która może korzystać z kąpieliska do 1000 dziennie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2015 r.
Zgodnie z treścią art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r., poz. 469) organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek
corocznego podejmowania uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy. W uchwale
winna być również określona liczba osób korzystających z kąpieliska oraz czas trwania sezonu
kąpielowego.
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 2015 jednego
kąpieliska – Kąpielisko nad jeziorem Jarosławskim.
Projekt uchwały zgodnie z art. 34a ust. 9 ww. ustawy Burmistrz Książa Wlkp. przedłożył
w dniu 3 marca 2015 r. do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu,

Wojewódzkiemu

Inspektorowi

Ochrony

Środowiska

w

Poznaniu

i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Śremie.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w ustawowym terminie nie
wyraził w przedmiocie przesłanego projektu uchwały opinii, co w myśl ww. przepisu uznaje się za
jego akceptację. Natomiast Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Śremie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały
pozytywnie.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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