
ZAWIADOMIENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  

z dnia 28stycznia 2020 r. 
 

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495, 2170) podaje się do publicznej 
wiadomości na okres od 28 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. projektu uchwały Rady 
Miejskiej w Końskich w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie. 
Zawiadomienie wraz z projektem uchwały zamieszcza się: 

1) nastronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl 
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 

26-200 Końskie. 
 

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej 
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich (pok. Nr 24) lub za pomocą poczty 
elektronicznej na adres uko@umkonskie.pl do 19 lutego 2020r. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy 
/-/ Krzysztof Obratański 

 
 

UCHWAŁA Nr    /    /2020 
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH 

z dnia              2020 r. 
 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571,1696, 1815) w związku z art. 10 pkt 7 i art. 37 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 

1495, 2170) Rada Miejska w Końskich uchwala,co następuje: 
 
§ 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Końskie w 2020 roku: 

1) Kąpielisko w Sielpi Wielkiej na zbiorniku wodnym w Sielpi o długości linii 
brzegowej 50 m. 

 
§ 2. Ustala się, że w 2020 roku sezon kąpielowy będzie trwał w okresie od 1 lipca 2020 r.  

do 31 sierpnia 2020 r. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                  Piotr Słoka 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2268 z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, corocznie do 20 maja, wykaz 
kąpielisk na terenie gminy oraz okres sezonu kąpielowego. Organizator kąpieliska jest 

zobowiązany do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko 
ma być otwarte, przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek  
o umieszczenie w wykazie kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na 
których planuje utworzyć kąpielisko. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego 
projektu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia.  Projekt uchwały wraz z wnioskiem  

o umieszczenie kąpieliska w wykazie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje do 
zaopiniowania właściwym: Wodom Polskim, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
Środowiska i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu. Wody Polskie, 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny,  
w terminie 14 dni, wydają opinie do przekazanego projektu. Brak opinii w tym terminie 
uznaje się za akceptację przesłanego projektu. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. Końskie w likwidacji wnioskiem z dnia 11.12.2019 r. 
wystąpił o umieszczenie w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Końskie kąpieliska w Sielpi 
Wielkiej. Zgodnie z wnioskiem, sezon kąpielowy będzie trwał od 01.07.2020r. do 31.08.2020 r. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione 
 
 


