
Proiekt 

z dnia 	 
Zatwierdzony przez 	  

UCHWAŁA NR 	 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSK[EGO 

z dnia 	2019r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. li art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2019 poz. 506) oraz art. 37 ust. li 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii określonych wart. 37 ust 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, poz. 1722, poz. 1479, z 2019 r. poz.125, poz.534) uchwala się, co 
następuje: 

1. Określa się  wykaz kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2019: 

1) Kąpielisko „Słoneczko" zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 15/7 i 15/24 obręb 
24 o długości linii brzegowej 75 metrów, którego organizatorem będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. Szczegółowe granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 
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Załącznik do uchwały Nr 	 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 	2019r. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2019. 

Zgodnie z art. 37 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. 
zm.) rada gminy określa w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja 
wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy. Niniejsza 
uchwała wypełnia ten obowiązek. 

Po rozpatrzeniu wniosków złożonych na podstawie art.37 ust.3 cyt. ustawy o umieszczenie w wykazie 
kąpielisk, sporządzono projekt niniejszej uchwały na rok 2019. 

Projekt uchwały podano do publicznej wiadomości, wyznaczając jednocześnie termin na wnoszenie uwag 
(21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości) poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej 
(publikacja w dniu 30.01.2019r.) oraz wywieszając na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego (wywieszono w dniu 30.01.2019r.). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. 

Projekt uchwały, wraz z wnioskami i dokumentami podlegał  zaopiniowaniu przez Państwowe Gospodarstwo 
Wody Polskie, właściciela wód oraz właściwy organ Inspekcji Ochrony środowiska i państwowego 
powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego- art.37 ust 12 cyt. ustawy. 

Ww. organy zaopiniowały projekt niniejszej ustawy pozytywnie. 
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