Zadania gminy jako organu administracji publicznej oraz
wybrane zadania z zakresu bieżącego wykonywania zadań gminy
z ustawy z 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne (uchwalonej na pos. nr 46 Sejmu RP dnia 20-07-2017)
Rada gminy

Podstawa

Uwagi

może wprowadzić, w drodze uchwały będącej aktem prawa
miejscowego, powszechne korzystanie z wód powierzchniowych innych
niż publiczne śródlądowe wody powierzchniowe, morskie wody
wewnętrzne oraz wody morza terytorialnego, służące zaspokajaniu
wyłącznie potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego i
ustalić dopuszczalny zakres tego korzystania.

Art.32 ust.3

właścicielowi wód przysługuje
budżetu gminy odszkodowanie
na warunkach określonych w
art. 469.

określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa
miejscowego, sezon kąpielowy, który obejmuje okres
między 1 czerwca a 30 września.
określa, w drodze uchwały będącej aktem prawda miejscowego, wykaz
kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich
przyległych do danej gminy.
może wyrazić, w drodze uchwały będącej aktem prawu miejscowego,
zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku
kalendarzowym, określając sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.
wyznacza aglomerację, w drodze uchwały będącej aktem prawa
miejscowego

Art.37 ust.1

corocznie do 20 maja

Art.37 ust.2

corocznie do dnia 20 maja

Art.39 ust.1

w przypadku gdy nie jest
uzasadnione utworzenie
kąpieliska

Art.87 ust.1-3

określa zasady udzielania pomocy finansowej z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w formie
dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
tej dotacji i sposób jej rozliczania w drodze uchwały

Art.443 ust.4

Jeżeli aglomeracja ma
obejmować tereny położone w:
dwóch lub więcej gminach,
właściwe do wyznaczenia
aglomeracji jest rada gminy o
największej równoważnej
liczbie mieszkańców.
W celu wyznaczenia
aglomeracji obejmującej dwie
lub więcej gmin
zainteresowane
gminy zawierają porozumienie
uchwała będąca aktem prawa
miejscowego

Burmistrz
współdziała z innymi organami administracji , użytkownikami wód i
społecznością lokalna w zakresie gospodarowania wodami
zalicza się do organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami
przygotowuje projekt uchwały będącej aktem prawa
miejscowego określającej sezon kąpielowy
przygotowuje projekt uchwały będącej aktem prawda miejscowego o
wykazie kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich
przyległych do danej gminy.
przyjmuje wnioski organizatorów kąpielisk o umieszczenie w wykazie
kąpielisk, wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym
planuje utworzyć kąpielisko.
wzywa organizatora kąpieliska do uzupełnienia wniosku o wpis do
wykazu kąpielisk
przygotowuje projekt uchwały będącej aktem prawda miejscowego, w
sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach
morskich przyległych do danej gminy.
przygotowuje odpowiednie dokumenty , o których mowa w Art.37 ust.5
w przypadku organizacji kąpielisk bezpośrednio przez gminę

Art.9 ust.2
Art.14 ust.1 pkt
10
Art.37 ust.1
Art.37 ust.2

Art.37 ust.3

Art.37 ust.6
Art.37 ust.8

Art.37 ust.9

do dnia 31 grudnia roku
poprzedzającego sezon
kąpielowy

podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu
kąpielisk, w sposób zwyczajowa przyjęty, określając formę,
miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu
uchwały
rozpatruje uwagi oraz propozycje zmian projektu uchwały w sprawie
wykazu kąpielisk

Art.37 ust.10

przekazuje do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wykazu
kąpielisk wraz z wnioskami organizatorów kąpielisk o umieszczenie w
wykazie kąpielisk i dokumentami, o których mowa w Art.37 ust. 5,
Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi
Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub
państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku
kąpieliska położonego na: terenie parku narodowego - także
dyrektorowi parku narodowego, polskich obszarach morskich - także
właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze
wodnej - także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej.
Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ Inspekcji Ochrony
Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor
sanitarny, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi
śródlądowej oraz dyrektor urzędu morskiego

Art.37 ust.12

prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk.

Art.38 ust.1-2

przechowuje dokumenty stanowiące podstawię wpisu do ewidencji
kąpielisk.

Art.38 ust.5

nieodpłatnie przekazuje informacje zawarte w ewidencji kąpielisk na
wniosek właściciela wód, właściciela gruntu przylegającego do
kąpieliska, właściwego państwowego powiatowego lub państwowego
granicznego inspektora sanitarnego lub organów właściwych w
sprawach gospodarowania wodami.
przygotowuje projekt uchwały będącej aktem prawu miejscowego
dotyczącej zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli.
przyjmuje wnioski organizatorów miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli o wyrażenie zgody na utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Art.38 ust.6

przekazuje do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zgody na
utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli wraz z
wnioskami organizatorów kąpielisk o wyrażenie zgody na utworzenie
tych miejsc, Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu
organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu
lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w
przypadku kąpieliska położonego na: terenie parku narodowego - także
dyrektorowi parku narodowego, polskich obszarach morskich - także
właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego, śródlądowej drodze

Art.39 ust.7

Art.37 ust.11

termin składania uwag nie
krótszy niż 21 dni od dnia
podania do publicznej
wiadomości
w terminie nie dłuższym niż 14
dni od dnia upływu terminu ich
składania.
dokumenty przekazuje się
najpóźniej do dnia
28 lutego.
Organy wyrażają opinie do
przekazanego projektu uchwały
w terminie 14 dni. Brak opinii w
tym terminie uznaje się za
wyrażenie opinii pozytywnej.

burmistrz wpisuje kąpieliska lub
aktualizuje wpis do ewidencji
kąpielisk w terminie:
1) 14 dni oddnia podjęcia
uchwały o wykazie kąpielisk;
2) 2 dni od dnia zgłoszenia,
zmiany informacji zawartych w
ewidencji kąpielisk;
3) 2 dni od dnia otrzymania
informacji państwowego
powiatowego lub
państwowego granicznego
inspektora sanitarnego o
ocenie jakości wody w
kąpielisku i miejscu
okazjonalnie wykorzystywanym
do kąpieli, klasyfikacji wody w
kąpielisku oraz zakazu kąpieli.
okres przechowywania wynosi
10 lat od
dnia wpisu kąpieliska do tej
ewidencji

Art.39 ust.1

Art.39 ust.2-6

wniosek składa się w terminie
nie
krótszym niż 30 dni przed
planowanym otwarciem
miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli
Organy wyrażają opinie do
przekazanego projektu uchwały
w terminie 14 dni. Brak opinii w
tym terminie uznaje się za
wyrażenie opinii pozytywnej.

wodnej - także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej.
Wody Polskie, właściciel wód, właściwy organ Inspekcji Ochrony
Środowiska, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor
sanitarny, dyrektor parku narodowego, dyrektor urzędu żeglugi
śródlądowej oraz dyrektor urzędu morskiego
prowadzi i aktualizuje ewidencję miejsc okazjonalnie wykorzystywanych
do kąpieli.

Art.40 ust.1-3

burmistrz wpisuje miejsce
okazjonalnie wykorzystywane
do kąpieli do ewidencji lub
aktualizuje wpis w tej ewidencji
w terminie:
1) 14 dni od dnia podjęcia
uchwały, o której mowa w art.
39 ust. 1;
2) 2 dni od dnia otrzymania
zgłoszenia, o którym mowa w
ust. 4;
3) 2 dni od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w
art. 41 ust. 2.

przyjmuje głoszenia zmian posiadanych informacji zawartych w
ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

Art.40 ust.4

przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę do dokonania wpisu
do ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do
kąpieli, w tym wniosek, o którym mowa w art. 39 ust. 2, wraz z
załącznikami

Art.40 ust.5

nieodpłatnie przekazuje informacje zawarte w ewidencji miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na wniosek właściciela wód,
właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego
inspektora sanitarnego lub organów właściwych w sprawcach
gospodarowania wodami
zamieszczanie informacji państwowego powiatowego lub państwowego
granicznego inspektora sanitarnego dotyczących oceny jakości wody w
kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
klasyfikacji wody w kąpielisku oraz zakazu kąpieli
przedstawia właściwemu państwowemu powiatowemu lub
państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu informację o
liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian liczby kąpielisk w porównaniu
do poprzedniego sezonu kąpielowego

Art.40 ust.6

Art.44 ust.1

po podjęciu uchwały wykazie
kąpielisk na terenie gminy lub
na polskich obszarach morskich
przyległych do danej gminy

oznakowywanie obszaru na którym został wprowadzony stały zakaz
kąpieli

Art.45 ust.2

Jeżeli został wprowadzony stały
zakaz kąpieli, o którym mowa w
art. 346 ust. 5

wykonuje odpowiednie czynności z art. 37 ust. 2-12 w przypadku
łączenia albo podziału kąpielisk
przyjmuje od organizatora kąpieliska profil wody w kąpielisku (jego
aktualizację)
udostępnia organizatorowi kąpieliska na jego wniosek informacje, które
mogą być wykorzystane przy sporządzaniu profilu wody w kąpielisku
przygotowuje projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji
przygotowuje projekt porozumienia w sprawie wyznaczenia aglomeracji
obejmującej dwie lub więcej gmin
uzgadnia projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji z Wodami
Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej
jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie
dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1
tej ustawy - z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
przedkładanie Wodom Polskim, corocznie, sprawozdania z realizacji
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły
uzupełnianie na żądanie Wód Polskich sprawozdań z realizacji
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły
dokonywanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji z
uwzględnieniem kryterium ich utworzenia oraz zaistniałych zmian
równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby

Art.46 ust.3

okres przechowywania - 10 lat
od dnia dokonania wpisu
danego miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego
do kąpieli do tej ewidencji

Art.41 ust.2

Art.51 ust.3 pkt 1
Art.51 ust.3 pkt 2
i pkt5-11
Art.87 ust.1-2
Art.87 ust.3

za udostępnienie informacji
pobiera się opłatę

Art.87 ust.4

Art.89 ust.1
Art.90 ust.1-3

nie później niż do dnia 31
stycznia,
14 dni od daty wezwania

Art.92

co 2 lata

informowanie rady gminy o konieczności zmiany obszarów i granic
aglomeracji.
prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przekazywaniem
dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach krajowego
programu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji
zlokalizowanej na obszarze dwóch lub więcej gmin jeżeli gmina posiada
największą równoważną liczbę mieszkańców
wykonuje należące do niego zadania z zakresu ochrony środowiska wód
morskich, mając na uwadze ustalenia zestawu właściwości typowych dla
dobrego stanu środowiska wód morskich i zestawu celów
środowiskowych dla wód morskich oraz zgodnie z ustaleniami programu
ochrony wód morskich.
nieodpłatnie przekazuje posiadane dane niezbędne do opracowania
występnej oceny stanu środowiska wód morskich, zestawu właściwości
typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, zestawu celów
środowiskowych dla wód morskich, programu monitoringu wód
morskich oraz programu ochrony wód morskich, w tym danych
dotyczących wód śródlądowych, organom opracowującym i
aktualizującym te dokumenty.
składanie do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska uwag, w
formie pisemnej lub elektronicznej do ustaleń zawartych w projekcie
wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich

Art.93

Art.146

Art.149

Art.151 ust.9

składanie uwag, w formie pisemnej lub elektronicznej, do
ustaleń zawartych w projekcie zestawu celów środowiskowych dla wód
morskich

Art.157 ust.4

zapewnianie, w zakresie swojej właściwości, ochrony ludności i mienia
przed powodzią wywołaną przez wody publiczne stanowiące
własność Skarbu Państwu, jeżeli zawarto porozumienie, o którym mowa
w art. 213 ust.3.
uwzględnia obszary szczególnego zagrożenia powodzią w projekcie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gminnym
programie rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.
uwzględnia poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w decyzjach o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzjach o warunkach
zabudowy, dotyczących nieruchomości w całości lub w części
położonych na tych obszarach.
uzgadnianie odpowiednio z Wodami Polskimi lub dyrektorem
właściwego urzędu morskiego w zakresie dotyczącym zabudowy
i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią projektów:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) gminnego programu rewitalizacji,
4) decyzji o warunkach zabudowy,
5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
składanie do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej
pisemnych uwag do ustaleń zawartych w projektach planów zarządzania
ryzykiem powodziowym

Art.163 ust.3

nieodpłatne przekazywanie posiadanych danych niezbędnych do
przygotowania występnej oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia
map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz
przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym organom

Art.173 ust.24

w terminie 21 dni od dnia
zamieszczenia projektu
wstępnej oceny stanu
środowiska wód morskich na
stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej
W terminie 60 dni od dnia
zamieszczenia projektu
zestawu celów środowiskowych
dla wód morskich na stronie
podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej urzędu
zapewniającego obsługę
ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej

Art.166 ust.1
pkt 1

Art.166 ust.1
pkt 2

Art.166 ust.2 i
ust.13

Uzgodnienia, Wody Polskie
dokonują w drodze decyzji.
Organem właściwym do
dokonania uzgodnienia w
zakresie pasa technicznego jest
dyrektor właściwego urzędu
morskiego.

Art.173 ust.8

W terminie 6 miesięcy od dnia
podania do publicznej
wiadomości projektów
planów zarządzania ryzykiem
powodziowym

przygotowującym i sporządzającym te dokumenty, a także ich
przeglądów lub aktualizacji
przeciwdziałanie skutkom suszy
składanie do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej uwag do
ustaleń zawartych w harmonogramie i programie prac związanych z
przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz
projekcie planu przeciwdziałania skutkom suszy

Art.183
Art.185 ust.5

nieodpłatne przekazywania posiadanych danych niezbędnych do
przygotowania planu przeciwdziałania skutkom suszy podmiotom
przygotowującym i sporządzającym ten dokument.
przejmowanie na wniosek w drodze porozumienia od Wód Polskich,
wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w stosunku do
śródlądowych wód płynących znajdujących się w granicach
jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków.
wyznaczanie w drodze decyzji części nieruchomości umożliwiających
dostęp do wód

Art.185 ust.7

nakazywanie z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, właścicielowi
gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń
zapobiegających szkodom wywołanym zmiana stanu wody na gruncie

Art.234 ust.3-5

zatwierdzanie w drodze decyzji pisemnej ugody właścicieli gruntów w
zakresie zmiany stanu wody na gruntach

Art.235

zawieranie porozumień odpowiednio z Wodami Polskimi lub ministrem
właściwym do spraw żeglugi śródlądowej w zakresie ponoszenia
kosztów inwestycji prowadzonych na wodach stanowiących własność
Skarbu Państwa oraz kosztów utrzymywania tych wód.

Art.238

ustalanie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej oraz przekazanie podmiotom obowiązanym do ponoszenia
opłat za usługi wodne informacji, zawierającej także sposób obliczenia
tej opłaty.

Art.272 ust.22

określanie w formie decyzji opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji
terenowej
rozpatrywanie reklamacji w związku z informacją z Art.272 ust.22 oraz
w przypadku jej uznania przekazanie podmiotowi zobowiązanemu
nowej informacji
określanie wysokości opłaty za usługi wodne w drodze decyzji w razie
nieuznania
przekazywanie na rachunek bankowy Wód Polskich 90% wpływów z
tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której
mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1

Art.272 ust.24-25

windykacja opłat za usługi wodne pobieranych przez gminę

Art.300 ust.1,
art.301
Art.319 ust.5 i 7

składanie do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej
pisemnych uwag do projektu planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza oraz projektu jego aktualizacji

W terminie 6 miesięcy od dnia
podania do publicznej
wiadomości harmonogramu i
programu prac związanych z
przygotowaniem projektu
planu przeciwdziałania skutkom
suszy oraz projektu planu
przeciwdziałania skutkom suszy
co najmniej na rok przed
rozpoczęciem okresu ,którego
dotyczy ten plan

Art.213 ust.3 i 4

Art.233 ust.2

Art.273 ust.4 ,5 i 7

Właścicielowi nieruchomości,
przysługuje odszkodowanie z
budżetu gminy, na warunkach
określonych w art. 469.
Jeżeli spowodowane przez
właściciela gruntu zmiany stanu
wody na gruncie szkodliwie
wpływają na grunty sąsiednie
Jeżeli zmiany te nie wpłyną
szkodliwie na inne
nieruchomości lub na
gospodarkę wodną.
Ugoda nie może dotyczyć
wprowadzania ścieków do wód
lub do ziemi.

14 dni od daty złożenia
reklamacji

Art.271 ust.6 i 8
Art.299 ust.5 i 6

w terminie do końca
następnego
miesiąca po ich wpływie na
rachunek bankowy właściwych
urzędów gmin (miast).

w terminie 6
miesięcy od dnia podania do
publicznej wiadomości
dokumentów

uwzględnianie ustaleń planów gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy, planów zarządzania ryzykiem powodziowym i planów
przeciwdziałania skutkom suszy w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Art.326 ust.1

zawieranie porozumień z innymi organami realizującymi zadania
określone w ustawie w zakresie utrzymywania wspólnych elementów
infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i
udostępniania zbiorów danych objętych systemem informacyjnym
gospodarowania wodami,
nieodpłatne przekazywanie danych wchodzących w zakres informacji
gromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami.
zgłaszanie posiadanych urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu
wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami oraz
zgłaszanie zmian dotyczących tych urządzeń

Art.330 ust.4

przekazanie Wodom Polskim, w celu zarejestrowania w systemie
informacyjnym gospodarowania wodami, aktualnego profilu
wody w kąpielisku.

Art.331 ust.6

uczestniczenie w charakterze świadka w czynnościach kontrolnych
wykonywanych przez Wody Polskie lub właściwego dyrektora urzędu
morskiego
współdziałanie z organami wykonującymi kontrolę oraz ministrem
właściwym do spraw gospodarki wodnej w wykonywaniu czynności
kontrolnych
prowadzenie bieżącej kontroli wewnętrznej
rozpowszechnianie informacji o zakazie kąpieli w związku z otrzymaniem
decyzji w sprawie ustalenia przyczyny zanieczyszczenia kąpieliska i
podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody

Art.337 ust.6 - 8

przekazywanie społeczeństwu po ustaniu zagrożenia informacje
dotyczące jakości wody w kąpielisku w sposób niebudzący
wątpliwości co do stwierdzonych zagrożeń
wprowadzanie do internetowego serwisu kąpieliskowego
danych o temperaturze wody, temperaturze powietrza i sile wiatru.

Art.346 ust.8

Art.347 ust.4

dotyczy organizatora kąpieliska

składanie do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska uwag do
ustaleń projektu programu monitoringu wód morskich oraz projektu
jego aktualizacji

Art.351 ust.4 i
ust.16

W terminie 21 dni od dnia
zamieszczenia projektu
programu na stronie
podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej

uprawnienie do zgłaszania kandydatury do Państwowej Rady
Gospodarki Wodnej przez ogólnopolskie organizacje zrzeszające
samorządy terytorialne
udostępnianie gruntów na potrzeby budowy oraz ustanowienia strefy
ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych

Art.363 ust.3

Art.331 ust.2
Art.331 ust.3 i 5

w terminie 60 dni od dnia
przystąpienia do użytkowania
tego urządzenia oraz w
terminie 30 dni od wystąpienia
zmian
obowiązek organizatora
kąpieliska ;w terminie 30 dni od
sporządzenia profilu

Art.342 ust.1 i 2

Art.344 ust.5
Art.346 ust.3-4

Art.383 ust.3-5 i
art.9

dotyczy organizatora kąpieliska
dotyczy również organizatora
kąpieliska; informacja w dniu
otrzymania decyzji za pomocą
środków masowego przekazu
oraz w miejscu oznakowania
kąpieliska

Za szkody poniesione w
związku z udostępnieniem
gruntu na potrzeby budowy
urządzeń pomiarowych służb
państwowych oraz w związku z
wprowadzeniem w strefie
ochronnej urządzeń
pomiarowych służb
państwowych zakazów,
nakazów lub ograniczeń w
zakresie użytkowania gruntów
lub korzystania z wód
właścicielowi nieruchomości
położonej w tej strefie
przysługuje odszkodowanie
od właściwej służby
państwowej

dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego wykonania kąpieliska lub
wyznaczenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym
na obszarze morza terytorialnego

Art.394 ust.1
pkt 4, art.421-424

udzielenie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej ze spółką
wodną

Art.443 ust.5

obowiązek organizatora
kąpieliska

