
PROJEKT 

 

 

 
UCHWAŁA NR ……../2021 

RADY GMINY W BESTWINIE 

z dnia ……………2021 r. 
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina w roku 2021 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art.37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo 
wodne (j.t. Dz.U. z 2020., poz.310 ze zm.) 
 
 

Rada Gminy Bestwina 

uchwala: 

 

§ 1. 

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Bestwina w roku 2021, 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. 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

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 2021. 

 
 Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Bestwina przygotował projekt uchwały  
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bestwina. 
Pismem z dnia ……………………. projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania : 
- Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który pismem z dnia ………………..  
- Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który pismem z dnia ………………..  
- Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który pismem z dnia ………………...  

 
Projekt uchwały został również poddany do konsultacji społecznych w okresie od 
……………………… do ………………… roku. W ramach konsultacji społecznych ………………………………. 
 
 


