B LRMISTRZ LUB SKA
Lubsko, dnia 14 stycznia 202 1 r.

GKO.6344.4.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 37 ust. 10 i II ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst
jednolity

Dz.

U.

2020

z

r.

310

poz.

z

późno

zm.),

informuj ę

o

podaniu

do publicznej wiadomości projektu uchwał y w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu
kąpielowego

w 2021 r. na terenie Gmi ny Lubsko.

Projekt ww.
• w

uchwały

Urzędzie

jest

wyłozony

Miejskim z

do publicznego

s i edzibą

wglądu:

przy ulicy

68-300 Lubsko, pok. nr 24, w godzinach pracy

Powstańców

urzędu

Wielkopolskich 3,

tj. w poniedziałki od godz.

73°_ 17°°, wtorki - czwartki od godz. 73°_ 1530, w piątki od godz. 730 _14°°
• na stronie internetowej Biu letynu Informacji Publicznej www.bip.lubsko.pl

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu

uchwały

mozna

s kładać

w terminie 21 dni

od dnia podania do publicznej wiadomości, tj. od dnia 14 stycznia 2021 r. do dnia

3 lutego 2021 r.
• w formie pisemnej na adres:

Urząd

Miejski w Lubsku, Plac Wolności

I,

68-300 Lubsko
• drogą mailową na adres: sekretariat@lubsko.pl

Burmistrz Lubska rozpatruje uwagi oraz propozycje, w terminie nie
od dnia

wpływu

terminu ich

w ww. obwieszczeniu nie

sk ładania.

dłu zszym ni ż

Opinie wniesione po terminie

14 dni

okreś lonym

będą uwzględniane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie BlP Urzędu
Miejskiego w Lubsku oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w

Urzędzie

Miejskim.

z dnia 14 styczn ia 2021 r.
Zatwie rdzony przez ..... ,...... ... ......... .

UCHWALA NR ................... .
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia .................... 202 1 r.
w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2021 r. na terenie Gminy Lubsko

Na podstawie art. 37 ust. I i 2 ustawy z dnia 20 lipca 20 17 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 3 10 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada M iejska w Lubsku uchwala co następuje:

§ l. 1.

Określa się

wykaz

kąpielisk

na terenie Gm iny Lubsko w sezonie

kąp i e lowym

2021 roku:

. Kąpiel i sko Nowi ni ec zlokalizowane na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 899/3 obręb Bialków,
o długości linii brzegowej ok. 100 m, którego organizatorem jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku.

2.

Szczegó łowe

§ 2.

Okreś ł a s i ę

§ 3. Wykonanie

gra nice
sezon

określa załącznik

kąpielowy

uchwały

graficzny do niniejszej

uchwały.

w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 202 1 roku.

powierza

się

Bumlistrzowi Lubska.

§ 4. Uchwała wchodzi w zycie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Id:

583FC7D8·8 DAE·4508·98E4·4213285A3476. projekt

Strona I

Załącznik

do

uc hwa ł y

Nr .... "."" .... .... .

Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia""" " " "" "",,202 ł r.
Województwo: lubuskle

Powiat larsJd
Jednostka ewidencyjna: Lubsko gmłna

Obr, b: SIAtKOW

Wyry s z mapy
Skala 1:2000
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Kqpielislro 25 m x 100 m
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