UCHWAŁA NR IX/107/2020
RADY GMINY FABIANKI
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 1479 i poz. 1722 oraz z 2019 r. poz. 125,
poz. 534, poz. 1495 i poz. 2170, M. P. z 2018 r. poz. 1009, poz. 1010, poz. 1011 i poz. 1015 oraz z 2019 r. poz. 1029, poz. 1030,
poz. 1031 i poz. 1036) Rada Gminy Fabianki uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Fabianki na rok 2020, obejmujący kąpielisko „Jezioro Chełmica”,
zlokalizowane na działce nr ew. 48, obręb ew. Chełmica Duża.
§ 2. W roku 2020 sezon kąpielowy na terenie kąpieliska trwać będzie od 1 lipca do 31 sierpnia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fabianki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa KujawskoPomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Fabianki
Adam Rejmak
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) rada gminy
określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja, sezon kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. Organizator
kąpieliska jest obowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte,
przekazać wójtowi wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na których
planuje utworzyć kąpielisko.
Organizator kąpieliska, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach, złożył wymagane dokumenty dotyczące
planowanego kąpieliska. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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