
Projekt

z dnia  5 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2019 r.

w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 506) oraz art. 37 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 zm. 
poz. 1479, poz. 1722; z 2019r. poz. 125, zm. poz. 534) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się na rok 2019 „Wykaz kąpielisk na terenie Gminy Lewin Brzeski”, obejmujący kąpielisko 
w granicach Miasta Lewin Brzeski, na wydzielonym fragmencie wody powierzchniowej zbiornika wodnego 
przy ul. Nysańskiej, na działce nr 414/84, Województwo: Opolskie, Powiat Brzeski, Jednostka ewidencyjna: 
160104_4 Lewin Brzeski – miasto, Obręb: LEWIN BRZESKI.

1. Organizatorem kąpieliska jest Burmistrz Lewina Brzeskiego, siedziba  - Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski.

2. Granice kąpieliska określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

3. Długość linii brzegowej kąpieliska obejmuje odcinek 60 metrów.

4. Przewidywana maksymalna liczba korzystających dziennie z kąpieliska wynosi 500 osób.

5. Dyżur służby ratowniczej pełniony będzie każdego dnia w godzinach od 11.00 do 19.00                               
w sezonie kąpielowym określonym przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim odrębną uchwałą.

6. Infrastrukturę kąpieliska stanowią: piaszczysta plaża, molo, zespół boisk do piłki nożnej                              
i siatkowej, plac zabaw dla dzieci, zadaszona altana z miejscem do wypoczynku,  skatepark, siłownie 
zewnętrzne, zespół ścieżek spacerowych, murowany obiekt z sanitariatami, w tym jeden sanitariat dostosowany 
do osób niepełnosprawnych, toalety przenośne, kosze oraz kontenery na odpady komunalne oraz parking.

7. Usuwanie odpadów z plaży i terenu przyległego do kąpieliska, opisanego w ust. 5, wykonywane będzie 
każdego dnia przez firmę zewnętrzną, wywóz odpadów komunalnych z kontenerów na śmieci oraz odpadów 
płynnych z urządzeń sanitarnych i toalet przenośnych również wykonywane będzie  przez firmy zewnętrzne na 
podstawie odrębnych umów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

Sporządził:

Wydz. OK

Przedkłada:

Burmistrz Lewina Brzeskiego
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz. 2268) Burmistrz najpóźniej do

dnia 28 lutego, przekazuje do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi
Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu projekt uchwały w 
sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lewin Brzeski w roku 2019.
Projekt uchwały przygotowuje Burmistrz i podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo

przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały,
nie krótszy niż 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Przedłożony projekt uchwały określa
„Wykaz kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski”, obejmujący kąpielisko w granicach Miasta Lewin Brzeski,
na wydzielonym fragmencie wody powierzchniowej zbiornika wodnego przy ul. Nysańskiej.
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