ZAWIADOMIENIE

CZCHOWA
BURMISTRZA
z dnia9 marca2011 roku
Na podstawie art.34aust.7, w związku z art.34a ust.l ustawy z dnia 18 lipca 2001
Prawo wodne (Dz.U' z 2OO5roku Nr 239, poz.20l9 z póź. zm. zawiadamia się o wyłozeniu na
okres 21 dni tj od dnia 9 marca 2011 roku do publicznej wiadomoŚci projektu uchwały Rady
Miejskiej w Czchowie w sprawiewykazu kąpielisk na rok 20II.

Zawiadomienie umieszcza się:
l) na tablicy ogłoszeńw siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie.
2) na stronie internetowejUrzędu.
składaó na piŚmie na adres
Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały na|eżzy
pocztą
lub
elektroniczną na adres:
Czchów,
|2,
32.860
Rynek
Czchowie,
Urzędu Miejskiego w
jednostki
organizacyjnej i adresu
edukacja@czchow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
w terminiedo dnia 30 marca2011 roku.
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projekt
UchwałaNr.........
Rady Miejskiej w Czchowie
z drua
w sprawie wykazukąpieliskna terenieGminy Czchów.

Na podstawieart 18 ust.2pkt 15 ustawyz drua8 marca 1990roku o samorządzie
gminnym(Dz.U. z 2001rokuNr I42,poz.|591z poź.zm)
oraz art.34aust.l ustawy z dnia18 lipca
2001roku- Prawowodne(Dz.U. z2005 rokuNr 239,poz.20l9,zpóź.zm.),RadaMiejska
w Czchowieuchwala'co następuje:
$i
Ujmuje się w wykazie kąpielisk na terenieGminy Czchów w 2011 roku kąpielisko ,,Chorwacja
Jurków na działkachNr
Czchowska,,z|oka|izowanena wyrobiskachpozwirowychw miejscowości
jest
Firma Usługowo-Handlowa
678 i 679. orgaruzatoremkąpieliska
,,Rabek''ZbigruewRabiasz,
Jurków53b'32-860Czchów.
$2
Wykonanieuchwatypowierzasię BurmistrzowiCzchowa.

$3
Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienię
projektu
Uchwały
do
Rady Miejskiej w Czchowie
z dnia
w sprawie wykazu kąpielisk na terenieGminy Czchów.

Nowelizacja ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku -Prawo wodne(Dz.U. z 2005 roku Nr
239, poz,20l9, z póź,zm) w art. 34a ust.| nałoĘła na radę gminy obowiązek corocznego
podejmowania uchwaływ sprawie wykazu kąlielisk na tereniegminy.
Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk składaorganizatorkąpieliska w terminie do 31 grudnia roku
poprzedzającegoSezon kąpielowy'
Do dnia 3t grudnia 2010 roku wpłynął jeden wniosek Firmy Usługowo-Handlowej',Rabek'',
Zbigniew Rabiasz Jurków 53b,32-860 Czchów o ujęcie kąpieliska w wykazie kąpielisk na terenie
Gminy Czchów w 20l l roku.
Biorąc pod uwagę powryŻszepodjęcie przedmiotowej uchwałyjest zasadne.

