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UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

z dnia                      2020 r.

w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie miasta Łodzi 
w 2020 r.

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) i art. 37 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. -Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 
534, 1495 i 2170), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się sezon kąpielowy na terenie miasta Łodzi w 2020 r., na okres
od 10 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

§ 2. Określa się wykaz kąpielisk na terenie miasta Łodzi w 2020 r.:

1) kąpielisko „Stawy Jana” na rzece Olechówce, obejmujące 95 m linii brzegowej;
2) kąpielisko „Arturówek” na rzece Bzurze, obejmujące 95 m linii brzegowej;
3) kąpielisko „Stawy Stefańskiego” na rzece Ner, obejmujące 50 m linii brzegowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łodzi

Marcin GOŁASZEWSKI

Projektodawcą jest

Prezydent Miasta Łodzi
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UZASADNIENIE

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Wodne dotychczasowy termin

„miejsc wykorzystywanych do kąpieli” został zastąpiony przez „miejsca okazjonalnie

wykorzystywane do kąpieli”, zaś funkcjonowanie takich miejsc ograniczone do 30 dni w roku

kalendarzowym (art. 39.1). W tej sytuacji miejsca wykorzystywane przez Miejski Ośrodek Sportu i

Rekreacji, aby można było z nich korzystać w sezonie letnim muszą uzyskać status kąpielisk.

Przepis art. 37 ustawy nakłada na Radę Miejską w Łodzi obowiązek podjęcia uchwały

w sprawie określenia sezonu kąpielowego (ust.1) oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta (ust.2).

W dniu 31 grudnia 2019 r. organizator kąpielisk, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi,

złożył wnioski o umieszczenie następujących obiektów w wykazie kąpielisk Miasta w 2020 r.:

1. Stawy Jana,

2. Arturówek,

3. Stawy Stefańskiego.

Projekt uchwały zostanie złożony do publicznego wglądu w celu składania wniosków

i uwag, a następnie wraz z wnioskami przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim,

właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
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