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UCHWALANR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 2019 r. 

w sprawie okreslenia sezonu ~pielowego i wykazu k~pielisk na terenie miasta Lodzi 
w 2019 r. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (Oz.U. z2018r. poz.994, 1000, 1349, 1432i2500) iart.37ust.li2 ustawy 
z dnia 20 Iipca 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r. poz. 2268), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Okresla siy sezon k~pielowy na terenie miasta Lodzi w 2019 r., na okres od 
20 czerwca do 1 wrzesnia 2019 r. 

§ 2. OkreSla siy wykaz k~pielisk na terenie miasta Lodzi w 2019 r.: 

1) k~pielisko "Stawy Jana" na rzece Olech6wce, obejmuj~ce 95 m linE brzegowej; 

2) k~pielisko "Artur6wek" na rzece Bzurze, obejmuj~ce 95 m linii brzegowej; 

3) k~pielisko "Stawy Stefanskiego" na rzece Ner, obejmuj~ce 50 m linii brzegowej. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Ozienniku 
U rZydowym Wojew6dztwa L6dzkiego. 
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UZASADNIENIE 

W zwiqzku z nowelizacjq ustawy Prawo Wodne dotychczasowy termin ~~mleJSC 

vvykorzystywanych do kqpieli" zostal zastqpiony przez "miejsca okazjonalnie wykorzystywane do 

kqpieli", zas funkcjonowanie takich miejsc ograniczone do 30 dni w roku kalendarzowym 

(art. 39.1). W tej sytuacji miejsca wykorzystywane przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, aby 

lllozna hylo z nich kOfzystac w sezonie letnim muszq uzyskac status kqpielisk. 

Przepis art. 37 ustawy naklada na Rady Miejskq w Lodzi obowiqzek podjycia uchwaly 

\V sprmvie okrdlenia s.ezonu kqpielowego (ust.l) oraz wykazu kqpielisk na terenie Miasta (ust.2). 

\\: dniu 28 grudnia 2018 r. organizator kqpielisk, Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi. 

zlozyl wnioski 0 umieszczenie nastypujqcych ohiektow w wykazie kqpielisk Miasta w 2019 r.: 

1. Stawy Jana, 

2. Arturowek, 

3. Stawy Stefanskiego. 

Projekt uchwaly zostanie zlozony do publicznego wglqdu w celu skladania wniosk6w 

i uwag. a naste;;pnie wraz z wnioskami przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, 

wlascicielowi wod oraz wlasciwemu organowi lnspekcji Ochrony Srodowiska i panstwowemu 

powiatowemu inspektorowi sanitarncmu. 

Majqc powyzsze na uwadze podjycie niniejszej uchwaly jest celow i zasadne. 
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