
RADA GMINY
Fredropol UCHWALA Nr LIV/337/2010

Rady Gminy w Fredropolu

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawIe wyznaczema mIeJSC poboru kruszywa W granicach powszechnego

korzystania z wód na terenie Gminy Fredropol

Na podstawie art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - ( DZ.U.Nr 115

poz.1229 ze zmianami) w zwiazku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzadzie gminnym ( Dz.U. Nr 143 poz. 1591 jednolity tekst z 2001 r., po otrzymaniu

pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie

Rada Gminy

uchwala

§ 1

Wyznacza sie pobór kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód w nizej

wymienionych miejscowosciach zlokalizowanych na terenie Gminy Fredropol

1/. z rzeki: Wiar w km 23 + 00 - 23 + 080 w ilosci: 216 m3 brzeg: lewy

22+ 950- 23+ 000 w ilosci: 400 m3 brzeg: prawy

w miejscowosci: Sierakosce

liczba zwirowisk: 2

2/. z rzeki: Wiar w km 28+ 800 - 28 + 950 w ilosci: 2700 m3 brzeg: prawy

w miejscowosci: Nowosiólki Dydynskie

liczba zwirowisk: 1

§2

Warunki poboru kruszywa okresla zalacznik do uchwaly

§3

Wykonanie uchwaly zleca sie Wójtowi Gminy

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega ogloszeniu w sposób zwyczajowo

przyjety na terenie gminy.



Zalacznik nr 1

do uchwaly Nr LIV/337/201O

Rady Gminy w Fredropolu z dnia 27.08. 201Or.

II. Pobór kruszywa odbywal sie bedzie przy zachowaniu nastepujacych warunków;

1. miejsca poboru zostana przekazane protokolarnie do eksploatacji w obecnosci

uprawnionego przedstawiciela RZGW w Krakowie Zarzadu Zlewni Sanu z.s.

w Przemyslu Nadzoru Wodnego w Przemyslu

2. okres poboru kruszywa ustala sie od dnia 20.08.2010r. do dnia 30.09.2010r.

3. pobór kruszywa dokonywany bedzie zgodnie z art. 34 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca

2001 r. Prawo wodne (Oz.u. nr 115,poz. 1229) tj. bez stosowania specjalnych

urzadzen technicznych,

4. miejsce poboru zostanie oznakowane tablicami informacyjnymi z napisem:

"Miejsce poboru kruszywa w ramach powszechnego korzystania z wód",

"Zakaz kapieli", "Wydawanie kruszywa w dni robocze w godz. od.8:00 do 14:00 ",

ustawionymi w widocznych miejscach tj. przy drogach dojazdowych oraz przy rzece

w granicach miejsca poboru,

5. Urzad Gminy zapewni dojazd do miejsc poboru,

6. Urzad Gminy zapewni ciagly nadzór nad poborem kruszywa w dniach wyznaczonych

do poboru,

7. Wójt Gminy Fredropol na podstawie zlozonych pisemnych wniosków bedzie

kazdorazowo wydawal Upowaznienie( zatnr 1 - wzór upowaznienia) na pobór

kruszywa na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych lub rolnych)

8. przed wydaniem upowaznienia Urzad Gminy zobowiazany jest do zaznajomienia

zainteresowanych z warunkami poboru kruszywa (zal nr 2) oraz przyjecia od nich

oswiadczenia o zapoznaniu sie z warunkami i zobowiazanie do ich przestrzegania,

9. niezwlocznie po wydaniu upowaznienia nalezy przeslac egzemplarz kopii do Nadzoru

Wodnego w Przemyslu,

10. Urzad Gminy zobowiazany jest do dokonania rozliczenia pobranego kruszywa

z Inspektoratem w Przemyslu w terminie do dwóch tygodni po zakonczeniu

eksploatacj i,



III. W przypadku stwierdzenia przez administratora potoków nieprzestrzegania

ww. warunków pobór kruszywa moze zostac czasowo lub calkowicie wstrzymany

a zwirowisko wylaczone z eksploatacji,

IV. W przypadku ujawnienia nielegalnego poboru kruszywa (kradziezy) nalezy

niezwlocznie powiadomic najblizszy posterunek Policji w celu ujecia i ukarania

sprawcy,

V. Wszelkie szkody w gospodarce wodnej zwiazane z poborem zwiru i piasku

podlegaja grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolnosci zgodnie

z art. 191 ustawy Prawo wodne,

VI. Administrator zastrzega sobie prawo do wniesienia dodatkowych obowiazków

i warunków w terminie pózniejszym, jezeli wzgledy ochrony interesów ludnosci,

gospodarki narodowej lub srodowiska beda tego wymagaly,


