UCHWAŁA NR XXVI/197/18
RADY GMINY OSIE
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Osie
Na podstawie art. 37 ust. 2, 8 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjąć wykaz kąpielisk na terenie gminy Osie.
§ 2. Wykaz kąpielisk obejmuje wydzielony fragment wód powierzchniowych na Jeziorze Mukrza, gmina
Osie, działka ewidencyjna nr 141, obręb Wierzchy, jednostka ewidencyjna Osie.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/134/17 Rady Gminy Osie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Osie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Osie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski
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UZASADNIENIE
Konieczność podjęcia uchwały wynika z zapisów art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne, nakładających na rady gminy obowiązek uchwalenia wykazu kąpielisk. Na terenie gminy Osie
funkcjonuje jedno zorganizowane kąpielisko. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy ujęcie kąpieliska w Tleniu
w wykazie kąpielisk umożliwi prowadzenie obiektu zgodnie z potrzebami społeczeństwa.
Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako dzierżawca kąpieliska, jest organizatorem
kąpieliska w Tleniu nad jeziorem Mukrza. W dniu 29.12.2017 r. Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe złożyło wniosek do Wójta Gminy Osie o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk na 2018
rok. Wójt Gminy Osie, zgodnie z art. 8 ww. ustawy przygotował projekt uchwały w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie gminy Osie i zgodnie z art. 10 podał projekt do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie i na stronie internetowej www.osie.pl. Zgodnie z art.
37 ust. 12 ustawy Prawo wodne projekt uchwały wraz z wymaganymi ustawą dokumentami został
przekazany do zaopiniowania PGW Wody Polskie, właścicielowi wód, Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.
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