
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA  MIASTA PIONKI
z dnia 12 stycznia 2012r.

Na podstawie art. 34a ust. 7 w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz.U.05.239.2019 ze zm.)

zawiadamia  się  o  wyłożeniu  na  okres  21  dni  tj.  od  12  stycznia  2012r.  do  02  luty  2012r.  do 
wiadomości  publicznej  projektu  Uchwały  Rady Miasta  Pionki  w sprawie  wykazu  kąpielisk  na 
terenie Gminy Miasta Pionki w roku 2012.

Zawiadomienie umieszcza się:

a)  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miasta  Pionki,  Aleja  Jana  Pawła  II  15,  26-670  Pionki,

b)na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.bip.pionki.pl w dziale ogłoszenia/ ogłoszenia 

urzędowe

Uwagi do projektu uchwały należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Pionki, Aleja Jana Pawła II  
15, 26-670 Pionki na piśmie lub pocztą elektroniczną burmistrz@pionki.pl z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 02 lutego 2012r.

http://www.bip.pionki.pl/


UCHWAŁA NR .... 

                                            Rady Miasta Pionki                           PROJEKT

z dnia ……......2012

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Miasta Pionki.

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 34a ust.1 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r., Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm)  Rada 

Miasta Pionki uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasta Pionki: 

1. Kąpielisko „Staw Górny” ul. Polna 81, 26-670 Pionki 

§ 2

Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska to 110 osób.

§ 3

Na  rok  2012  ustala  się  sezon  kąpielowy  na  terenie  kąpieliska  „Staw  Górny”  ul.  Polna  81,  

26-670 Pionki w okresie od 01.07.2012r . do 31.08.2012r.  

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


