
Zarządzenie nr 11/2023 

Wójta Gminy Rudziniec 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie 

określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2023 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2023 r. poz. 40) oraz art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm), zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Rudziniec w sprawie 

określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu kąpielowego w roku 2023 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Projekt uchwały zamieszcza się na okres od 13 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rudziniec. 

 

§ 3 

Uwagi lub propozycje zmian do projektu uchwały w zakresie wykazu kąpielisk można zgłaszać 

w siedzibie Urzędu Gminy Rudziniec przy ul. Gliwickiej 26 lub wysyłać na adres: Urząd 

Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec w terminie od 13 stycznia 2023 r. do 6 

lutego 2023 r. 

 

§ 4 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełnić będzie Zastępca Wójta Gminy Rudziniec. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

Wójt Gminy 

mgr Krzysztof Obrzut 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT 

UCHWAŁA NR …………………………. 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia …………………………. 2023 r. 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec oraz sezonu 

kąpielowego w roku 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, a także art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 37 ust. 1 i 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), po 

zaopiniowaniu przez podmioty wymienione w art. 37 ust. 12 Ustawy - Prawo Wodne, 

 

Rada Gminy Rudziniec 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Rudziniec w roku 2023: 
1) Kąpielisko „Słoneczna Plaża” położone nad Zbiornikiem Pławniowice w miejscowości 
Niewiesze.  
2. Opis lokalizacji kąpieliska oraz mapa sytuacyjna przedstawione zostały w załączniku do 
niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Określa się na terenie Gminy Rudziniec w 2023 r. sezon kąpielowy w okresie od 17.06.2023 
r. do 03.09.2023 r. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały nr ………………… 
Rady Gminy Rudziniec z dnia ………….. 2023 r. 

 
 

OPIS LOKALIZACJI KĄPIELISKA ORAZ MAPA SYTUACYJNA 
 

Kąpielisko „Słoneczna Plaża” położone nad Zbiornikiem Pławniowice w miejscowości 
Niewiesze obejmujące  485 m linii brzegowej, o współrzędnych geograficznych:  
Linia brzegowa – początek kąpieliska: Pkt D 5584270.90; 6535000.55 linia brzegowa – koniec 
kąpieliska: Pkt A 5583897.33; 6535299.00. Na obszarze wód, na których jest zlokalizowane 
kąpielisko: Pkt C 5584245.12; 6534967.64 Pkt B 5583896.71; 6535261.81.  
 

 
 



UZASADNIENIE 
 

Określenie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rudziniec jest 
obowiązkiem organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z art. 37 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zgodnie z przepisami ustawy rada gminy 
określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 20 maja wykaz kąpielisk oraz sezon kąpielowy 
na terenie gminy. 

Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości w terminie od 13.01.2023 r. 
do 06.02.2023 r. W przyjętym zakresie treść uchwały została pozytywnie zaopiniowana przez 
właściwe organy. 
 


