
Piotrków Trybunalski, dnia 25 luty 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z art. 37 ust.10 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zmianami) 
podaje do publicznej wiadomości projekt „uchwały w sprawie określenia sezonu 
kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 
2020”.

Jednocześnie informuję, że uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały 
można składać w terminie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia w formie pisemnej 
na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub za pośrednictwem ePuap, lub przesłać pocztą 
na adres: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 
97-300 Piotrków Trybunalski.

                                  II ZASTEPCA PREZYDENTA
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik
Załączniki:
1. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
w roku 2020.
2. Formularz składania uwag.



Projekt

UCHWAŁA NR …………………..

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia ……………………. roku

w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art.37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 
lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, 2019 poz. 125, 534, 1495 i 2170)  
uchwala się, co następuje:

§1

Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku ustala się sezon 
kąpielowy w okresie od 27.06.2020r. do 31.08.2020r.

§2 

1. Na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2020 roku funkcjonować będzie 
kąpielisko „Słoneczko” zlokalizowane na działkach o numerze ewidencyjnym 15/7 
i 15/24 obręb 19 i długości linii brzegowej kąpieliska 75 metrów.

2. Szczegółowe położenie kąpieliska, o którym mowa w ust. 1, zaznaczono na 
załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia ……… nr …………

Szczegółowe granice kąpieliska „Słoneczko”



Formularz opiniowania projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego 
i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2020.

Lp. Stan zapisu w projekcie 
uchwały

Sugerowana zmiana Uzasadnienie

Lp. Adres Numer telefonu Adres poczty 
elektronicznej

Data wypełnienia

…………….…………………………………..
Data i podpis osoby reprezentującej podmiot

zgłaszający uwagi i propozycje
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