
Projekt

z dnia  .......................                                                 
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/485/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze 
zbiornika wodnego „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 i z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 487 i poz. 1893) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/485/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

1) podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 i z 2017 r. 
poz. 730 i poz. 935) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 i poz. 1893).”;

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala się regulamin korzystania ze zbiornika wodnego „Słoneczko” w Piotrkowie 
Trybunalskim, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Regulamin ma zastosowanie do terenu zbiornika wodnego oznaczonego na mapie stanowiącej 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”;

3) w dotychczasowym załączniku do uchwały (obecnie załącznik Nr 1) zmienia się:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Teren zbiornika wodnego, zwany dalej „obiektem” jest własnością Gminy Miasto Piotrków 
Trybunalski.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Na terenie obiektu zakazuje się na stałe sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów 
alkoholowych.”,

c) ust. 12 skreśla się,

d) ust. 17 otrzymuje brzmienie:

„17. Zabrania się poruszania na terenie obiektu pojazdami mechanicznymi, w szczególności używania 
motorowerów, motocykli, quadów i samochodów, z wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, pojazdów 
służb technicznych i służb dbających o utrzymanie zbiornika oraz czystości wokół niego”,

e) ust. 23, 24, 25, 26 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrków Trybunalski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia....................2017 r.
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Uzasadnienie

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/485/17
w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego „Słoneczko” w Piotrkowie Trybunalskim.

Wojewoda Łódzki w piśmie z dnia 11 maja 2017 r. znak: PNK-I.4131.423.2017 wniósł m.in. zastrzeżenia
dotyczące postanowień Regulaminu, które regulują już sprawy normowane powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa. Zatem z Regulaminu pkt. 13, 17, 23, 24, 25, 26 zostały wykreślone. Zmienione zostały
również inne zapisy kwestionowane przez organ nadzoru tj. pkt. 2, 9 i 17 otrzymał nowe brzmienie. Do
uchwały został dołączony również nowy załącznik w postaci poglądowej mapy z zaznaczonym obiektem
Słoneczko.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Łódzkiego uchwalony regulamin nałoży na osoby korzystające z obiektu
obowiązek stosowania określonych norm i zasad, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie określonego standardu
kultury społecznej. Zawarte w nim przepisy pozwolą stworzyć zarządcy i służbom porządkowym warunki do
reagowania i egzekwowania poprawnego zachowania się, ograniczając akty wandalizmu i chuligaństwa.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego niniejszej uchwały
jest celowe i zasadne.
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