UCHWAŁA NR XLVI.383.2018
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum w roku 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r.
poz. 1875 ze
zm.),
w związku
z art. 37 ust. 1,
8,
10,
11 i 12
ustawy
z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) uchwala sie, co następuje:
§ 1.
1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2018, obejmujący Kąpielisko na wodach
jeziora Zajezierskiego (Sztumskiego) o współrzędnych geograficznych: dł. – 190132.90; szer. – 535512.60,
obejmujące długość 100 m linii brzegowej.
2. Organizatorem kąpieliska jest Miasto i Gmina Sztum.
§ 2.
W roku 2018 określa się sezon kąpielowy na terenie Miasta i Gminy Sztum na okres od 25 czerwca 2018 r. do
2 września 2018 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak

Id: B27D73D3-5671-48FF-B08A-AF3ED621E97F. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 37 ust. 1, 8, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1566 ze zm.) corocznie w terminie do dnia 20 maja rada gminy w drodze uchwały określa czas trwania
sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy. Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
składa organizator kąpieliska do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.
Miasto
i Gmina
Sztum
jako
organizator
kąpieliska
wystąpiło
z wnioskiem
z dnia
28 grudnia 2017 roku o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na
którym planowane jest kąpielisko na wodach jeziora Zajezierskiego (Sztumskiego).
Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przygotował projekt uchwały w sprawie
określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Sztum na rok 2018.
Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. w okresie od 10.01.2018 r. do
02.02.2018 r. w sposób zwyczajowo przyjęty określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji
zmian tego projektu. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski do projektu
przedmiotowej uchwały.
Projekt uchwały wraz załącznikami zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) został przekazany do zaopiniowania przez Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, właścicielowi wód – Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiej Inspekcji
Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Malborku.
Zarówno Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem nr GD.RZP.416.5.2018.MW z dnia
15.02.2018r. jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborku pismem SE.NS.30.4422.2.2018.JŚ
z dnia 20.02.2018r. pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Marszałek Województwa
Pomorskiego pismem DROŚ-RP.043.1.2018 z dnia 16.02.2018r. poinformował, iż wszystkie prawa
właścicielskie w stosunku do śródlądowych wód powierzchniowych na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) przeszły w kompetencje Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie jednocześnie wskazując jako organ właściwy do wydania opinii. Wojewódzka
Inspekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem WM.7040.12.2018.mb z dnia 13.02.2018r. wskazała na
uaktualnienie informacji zawartych w profilu kąpieliska, jednocześnie nie wnosząc uwag do projektu
przedmiotowej uchwały. Zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r.
poz. 1566 ze zm.) brak opinii w terminie 14 dni uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej.
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