Uchwała Nr …………………..
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia ……………………
w sprawie określenia na rok 2020 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Miasto Rzeszów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 16 pkt 22, 37 oraz
art. 37 ust. 1, 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn.
zm.)
Rada Miasta Rzeszowa
uchwala, co następuje:
§1
1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2020 obejmujący
kąpielisko Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, znajdujące się na
terenie obiektu tego Ośrodka przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.
2. Lokalizację tego kąpieliska, jego granice oraz wskazanie wydzielonych fragmentów wód
powierzchniowych zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
3. Organizatorem kąpieliska, o którym mowa w ust. 1 jest Rzeszowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rzeszowie.
§2
Określa się sezon kąpielowy na rok 2020 obejmujący okres od 6 czerwca do 6 września
2020 r.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Rzeszowa

Andrzej Dec

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia ……………………..
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zwanej dalej
„ustawą”, rada gminy określa, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie
do
dnia
20
maja
sezon
kąpielowy,
który
obejmuje
okres
między
1 czerwca a 30 września oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy.
Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rzeszowie, który jest organizatorem
kąpieliska zwrócił się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem o umieszczenie kąpieliska
znajdującego się na terenie Ośrodka przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie,
w wykazie kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów w roku 2020.
Wobec powyższego przygotowano projekt uchwały w sprawie określenia na rok 2020
sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy, projekt uchwały podano do publicznej wiadomości.
Nie wpłynęły uwagi oraz propozycje zmian projektu uchwały.
Zgodnie z art. 37 ust. 12 ustawy, projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie, Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

