Procedura chronologiczna : KĄPIELISKO

Zgłoszenie wodnoprawne
Zgłoszenia wodnoprawne dotyczące wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych
niewymagających pozwolenia wodnoprawnego z terenu gminy Lubniewice rozpatruje Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Sulęcinie przy ul. M. Dudka.
Zgłoszenie wodnoprawne rozpatrywane jest w terminie do 30 dni. Należy więc złożyć je odpowiednio
wcześnie, aby zdążyć ze złożeniem wniosku do burmistrza przed 31 grudnia roku poprzedzającego, do
którego dołącza się kopię zgłoszenia wodnoprawnego oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu
dotyczące zgłoszenia wodnoprawnego.
 Termin na rozpatrzenie wniosku: do 30 dni
 Więcej o zgłoszeniu wodnoprawnym: Art. 394 ustawy Prawo wodne

Organizator kąpieliska składa do burmistrza wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk,
w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego
Corocznie, w terminie do 31 grudnia, organizator kąpieliska przekazuje burmistrzowi wniosek
o umieszczenie w wykazie kąpielisk fragmentu wód na którym planuje utworzyć kąpielisko w roku
następnym.
Wniosek zawiera:
 Imię, nazwisko, adres organizatora kąpieliska,
 Nazwę i adres kąpieliska oraz opis granicy kąpieliska na aktualnej mapie topograficznej
albo ortofotomapie lub wykaz współrzędnych punktów załamania granicy kąpieliska,
 Długość linii brzegowej kąpieliska,
 Przewidywalną maksymalną liczbę osób korzystających codziennie z kąpieliska,
 Terminy otwarcia i zamknięcia kąpieliska,
 Opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych,
 Wskazanie sposobu gospodarki odpadami.
Do wniosku dołącza się:
 Kopię zgłoszenia wodnoprawnego z zaświadczeniem o braku sprzeciwu (patrz pkt 1.
Zgłoszenie wodnoprawne),
 Elementy dotyczące kąpieliska:
o Profil wody w kąpielisku,
o Status kąpieliska w poprzednim sezonie kąpielowym lub wzmianka, że wniosek
dotyczy nowo utworzonego kąpieliska,
o Ocenę jakości wody i klasyfikację wody w poprzednim sezonie kąpielowym (tylko
dla kąpielisk już istniejących),
o Udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli,
 Zgodę właściciela wód,
 Zgodę właściciela gruntu przylegającego do kąpieliska.

 Termin na uzupełnienie wniosku (jeśli nie jest kompletny): 7 dni
 Formularz do pobrania:
o

Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk

 Więcej o składaniu wniosku do burmistrza: Art. 37 ust. 3-7 ustawy Prawo wodne
 Więcej o profilu wody w kąpielisku: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lutego
2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku

Przekazanie wniosku wraz z projektem uchwały do zaopiniowania, w terminie do 28 lutego
Wniosek organizatora kąpieliska wraz z projektem uchwały zostaje przekazany do zaopiniowania:
 Wodom Polskim,
 Właścicielowi wód,
 Inspektorowi Ochrony Środowiska,
 Inspektorowi sanitarnemu.
Wszystkie wymienione instancje opiniują przedłożone dokumenty: wniosek i projekt uchwały,
i udzielają pisemnej odpowiedzi.
 Termin na wyrażenie opinii: 14 dni
Jednocześnie projekt uchwały podawany jest do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, kiedy to
składane mogą być uwagi i wnioski dotyczące tego projektu.
 Termin publikacji projektu uchwały: przez 21 dni
Złożone uwagi i wnioski są rozpatrywane w terminie do 14 dni od upływu terminu ich składania.
 Termin na rozpatrzenie: do 14 dni

Podjęcie uchwały, w terminie przed 20 maja
Corocznie, w terminie do 20 maja, Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na
terenie gminy i kreślenia sezonu letniego. W wykazie znajdą się wszystkie kąpieliska, dla których
zostały złożone kompletne wnioski i zostały one pozytywnie zaopiniowane.
 Więcej o uchwale: Art. 37 ustawy Prawo wodne.

Ewidencja kąpielisk
Burmistrz Lubniewic prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk na terenie gminy Lubniewice.
Kąpieliska figurujące w podjętej przez Radę Gminy uchwale zostaną wpisane do tej ewidencji
w terminie do 14 dni po podjęciu wyżej wymienionej uchwały.

 Termin na uzupełnienie ewidencji: 14 dni
 Więcej o ewidencji kąpielisk: Art. 38 ustawy Prawo wodne

Oznakowanie kąpieliska
Organizator kąpieliska jest obowiązany oznakować kąpielisko. Należy również oznakować wszelkie
zmiany zachodzące w jego funkcjonowaniu, jak zakaz kąpieli czy zaprzestanie prowadzenia tego
kąpieliska.
 Więcej o oznakowaniu kąpieliska: Art. 45 ustawy Prawo wodne

