UCHWAŁA NR XIX/128/2012
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 28 maja 2012 roku
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 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Rada Miejska
w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) wykaz kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp. w roku 2012 obejmujący jedno
kąpielisko w Jarosławkach,
2) sezon kąpielowy obejmujący okres od 30 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012
r.
3) liczbę osób, która może korzystać z kąpieliska do 1000 dziennie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
Do Uchwały nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 maja 2012 r.

Zgodnie z treścią art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne
(Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) po nowelizacji wynikającej z przepisów
ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253)
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 składa organizator kąpieliska w terminie do dnia 31
grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Zastępca Dyrektora Centrum Kultury
w Książu Wlkp. wystąpił z wnioskiem o wpisanie do wykazu kąpielisk na rok 2012 jednego
kąpieliska – Kąpielisko nad jeziorem Jarosławskim.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Burmistrz
/-/Teofil Marciniak

