
ZARZĄDZENIE NR 21/2022 
WÓJTA GMINY BESTWINA 

z dnia 7 lutego 2022 r. 

w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów uchwał Rady Gminy 
Bestwina dotyczących wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina oraz określenia sezonu kąpielowego 

na terenie Gminy Bestwina w 2022 roku 

Na podstawie : art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz.2233 ze 
zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały Nr XXIV/179/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bestwina (j.t. Dz.  Urz. 
Woj. Śl. Z 2012r., poz. 5037) 

Zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie wykazu kąpielisk na terenie 
Gminy Bestwina oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Bestwina w 2022 roku. 

2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 07.02.2022 r. do dnia 04.03.2022 r.  

3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Bestwina - zakładka konsultacje społeczne. 

3. Uwagi lub propozycje w sprawie będącej przedmiotem konsultacji można zgłaszać drogą elektroniczną: 
sport@bestwina.pl, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina lub 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bestwina w terminie określonym w pkt. 2. 

4. Rozpatrzenie uwag i propozycji odbywało się będzie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu 
terminu ich składania. Protokół z przebiegu konsultacji zostanie udostępniony do publicznej wiadomości po 
zakończeniu konsultacji. 

5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referat Sportu i Promocji Urzędu Gminy Bestwina. 

6. Konsultacje mają zasięg lokalny. 

7. Wzór ankiety dotyczącej konsultacji oraz projekty uchwał będących przedmiotem konsultacji stanowią 
załączniki do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Sportu i Promocji. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Bestwina nr 10/2022 z dnia  11 stycznia 2022 roku. 

 

   

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

mgr Artur Beniowski 
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ANKIETA KONSULTACJI  
  

do projektów uchwał w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego    

na terenie Gminy Bestwina w 2022 roku  

 

 

 

1. Dane składającego ankietę: 

Imię i nazwisko  

Adres   

e-mail  

tel.  

 

2. Uwagi/Propozycje:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Bestwina, dnia : ……………………………                                                                                  ………………..………… 

                                                                                                             Podpis  

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2022

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 7 lutego 2022 r.
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PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ……../2022 

RADY GMINY W BESTWINIE 
z dnia……………2022 r. 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Bestwina w 2022 roku.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo 
wodne (j.t. Dz.U. z 2021r., poz. 2233 ze zm.) 
 

Rada Gminy Bestwina 

uchwala: 

§1. 

W roku 2022 sezon kąpielowy na terenie Gminy Bestwina trwać będzie od 13 czerwca  

do 4 września. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2022

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 7 lutego 2022 r.
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Uzasadnienie 

 
Stosownie do art.37 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne Rada Gminy jest 

zobowiązana w terminie do 20 maja podjęcia uchwały w sprawie określenia sezonu 
kąpielowego w roku 2022. 
 Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Bestwina przygotował projekt uchwały  
w sprawie określenia sezonu kąpielowego.  
Pismem z dnia ……………………. roku projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania : 
- Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który pismem z dnia …………………….. 
roku …………………………………… projekt uchwały  
- Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który pismem z dnia ……………………. 
roku …………………………………… projekt uchwały  
- Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który pismem z dnia z dnia ……………………… 
roku …………………………………… projekt uchwały  
 
 
Projekt uchwały został również poddany do konsultacji społecznych w okresie od 
……………………………………. do ……………………………………. roku. W ramach konsultacji społecznych 
……………………………………. 
link BiP Bestwina:  
…………………………………… 
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PROJEKT 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ……../2022 

RADY GMINY W BESTWINIE 
z dnia……………2022 r. 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina w roku 2022 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art.37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo 
wodne (j.t. Dz.U. z 2021., poz.2233 ze zm.) 
 

Rada Gminy Bestwina 

uchwala: 

 

§ 1. 

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Bestwina w roku 2022, obejmujący 
kąpielisko na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie ul. Malinowa 6                      
o długości linii brzegowej 70m i następujących współrzędnych punktów załamania granic 
kąpieliska: 
- początek kąpieliska:    49°55'31.3343"N 19°02'07.4542"E 
- punkt załamania granicy kąpieliska:  49°55'31.4839"N 19°02'07.1531"E 
- punkt załamania granicy kąpieliska:  49°55'32.2016"N 19°02'07.9627"E 

- punkt załamania granicy kąpieliska:  49°55'32.6299"N 19°02'07.0435"E  
- punkt załamania granicy kąpieliska:  49°55'33.7000"N 19°02'08.2643"E 
- koniec kąpieliska:      49°55'33.1342"N 19°02'09.4579"E 
 
2. Szczegółowe granice kąpieliska, o których mowa w § 1 ust.1 określa załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina. 
 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Załącznik Nr 3.1. do zarządzenia Nr 21/2022

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 7 lutego 2022 r.
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Uzasadnienie 

 
Stosownie do art. 37 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne Rada Gminy jest 

zobowiązana  w terminie do 20 maja podjęcia uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk 
na terenie gminy w roku 2022. 

 
 Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Bestwina przygotował projekt uchwały  
w sprawie określenia sezonu kąpielowego.  
Pismem z dnia ……………………. roku projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania : 
- Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który pismem z dnia …………………….. 
roku …………………………………… projekt uchwały  
- Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który pismem z dnia ……………………. 
roku …………………………………… projekt uchwały  
- Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który pismem z dnia z dnia ……………………… 
roku …………………………………… projekt uchwały  
 
 
Projekt uchwały został również poddany do konsultacji społecznych w okresie od 
……………………………………. do ……………………………………. roku. W ramach konsultacji społecznych 
……………………………………. 
link BiP Bestwina:  
…………………………………… 
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 Załącznik do Uchwały nr ………… z dnia ……………….. 

Załącznik Nr 3.2. do zarządzenia Nr 21/2022

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 7 lutego 2022 r.
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