PROJEKT

Uchwała Nr …...................
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia …............. 2021 roku
w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z późn. zm.), Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Gołdap w 2021 r.: Kąpielisko „Plaża Miejska” nad wydzielonym
fragmentem jeziora Gołdap, zlokalizowane przy Promenadzie Zdrojowej 14 w Gołdapi - zgodnie z załącznikiem
graficznym do uchwały.
§ 2. Ustala się czas trwania sezonu kąpielowego od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Hołdyński
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z art.37 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tego
przepisu rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk na terenie gminy.
Projekt uchwały obowiązuje procedura wynikająca z ww. ustawy tj. podania do publicznej wiadomości projektu
uchwały w wykazie kąpielisk, rozpatrzenia uwag, propozycji zmian oraz uzyskania opinii: Wód Polskich,
właściciela wód, wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego (art. 37 ust. 12 cyt. Wyżej ustawy).
Projekt uchwały zgodnie z ustawą, został podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,
określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały, nie krótszy niż
21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Ponadto zgodnie z art. 37 ust 12 cyt. ustawy, projekt niniejszej
uchwały został przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi
Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi
sanitarnemu. W związku z powyższym wpłynęły pisma:
- opinia z dnia 25.01.2021 r., oznaczona nr BI.RZP.416.3.2021.ZK - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Giżycku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opiniująca pozytywnie projekt uchwały;
- postanowienie z dnia 20.01.2021 r., oznaczone nr HK.9022.1.2021 - Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gołdapi opiniujące pozytywnie projekt uchwały;
Główny Inspektora Ochrony Środowiska, Dep. Monitoringu Środowiska w Olsztynie, zaopiniował pozytywnie
projekt uchwały, poprzez milczącą zgodę.
Ponadto, nie wpłynęły żadne uwagi do projektu uchwały.
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