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Żyrardów,27 '06.2016 r

BR.0003.44.2016.A2

2016-11033
Sz. Pani

GraĘna Stefańska
Radna Rady Mĺasta Żyrardowa
Szanowna Pani Radna,

w załączeniuprzekazuję pismo wyjaśniająceodnośnie Pani pylaízýoszonych ustnie podczas

xxIV

Sesji Rady Miasta Żyrardowa, dotyczących uchwały Nr XXIvl177lI6 w sprawie

określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żytardowaw 201'6 r.

dfu,b

?o-oG.

otrzymują:
l. Adresat
2. ala

Zpoważaniem,

/a

HADY M

Marcin Rosiński

1.

Żyrardőw. dnia2L czeÍwca20l6 r

\Al

fu'

Sz.P. Maľcin Rosiński

-..

Przewodni czący Rady Mias ta Żyratďowa

Szanowny Panie Przewodni czący,

W odpowiedzina Pańskie pismo z dnia 8 czeľwca 2076 r., znak BR.0003.44.2016.AZ
dotyczące pylań zgłoszonych ustnie przez radną Panią GrłŻynę Stefańską podczas

XXIV

Sesji Rady Miasta Żyrardowa w dniu 19 maja 2016 r., a dotyczących tľeściuchwały Nr

XXIVll77l16 w sprawie okľeśleniawykazu kąpielisk na terenie Miasta Żytardowa w 2016
ľoku' upľzejmie wyjaśniam:
Zgodnie z przepisem art.34a ustawy z dnia 18 lipca 200l r. Pľawo wodne (Dz.U. z2015
r., poz. 469 z pőŹn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia

3I maja

wkaz kąpielisk na teľenie gminy lub na polskich obszarach moľskich przyległych do

danej

gminy. Uchwała jest podejmowana na wiosek organizatota kąpieliska złoŻony do dnia

31

gľudnia roku popľzedzającego sezon kąpielowy. Wniosek taki powinien okľeślaćm.in.
wskazanie terminów otwaľcia i zamknięcia kąpieliska.

W wznaczoĺym terminie

wniosek

został złoŻony przez likwidatora ośľodkaSportu i Rekĺeacji w Żyratdowie w likwidacji.

Wskazana uchwała z dnia 19 maja 2016 r. została podjęta na podstawie w.w. pľzepisu i
wniosku. Uchwała w Paľ. 1 określiławykaz kąpielisk na terenie Miasta Żyrarđowaw2016 r.
obejmujący kąpielisko Za|ew Żyrardowski oraz wskazała, iŻ organizatoľem kąpieliska jest

Żyratdőw" Spółka z o.o. z siedzibą w Żyrardowie, zaśw Paľ. 2 okľeśliła,iŻ sezon
',Aqua
kąpielowy na terenie Miasta Żyrarđowabędzietľwał od dnia 18 czerwca 201'6 r. do dnia 4
wľześnia2016

r. Zamięszczenie w treściw.w. uchwały rozstrzygnięcia o czasie

trwania

Sezonu kąpielowego wynikało z przeniesienia tych infoľmacji wynikających z w.w. wniosku,

ktőľe zđaniemRady Miasta Żyratdowa okazały się istotne dla uľegulowania sprawy kąpielisk
funkcjonujących w okĺesie letnim na terenie Miasta Żyrardowa. Ponadto kąpielisko ,,Zalew

Żyrarđowski''stanowi obiekt uŻýecznościpublicznej

i składnik mienia

komunalnego co do

2

któľego o{gan stanowiący obowiązany jest zatwierdzić, sposób jego użytkowania zgodnie z
wnioskiem zarządcy.
Ponadto dodatkowo wyjaśniam , że organizatorem kąpieliska ,,Zalew Żyrardowski'' jest ,,Aqua

Żyrarđőw" Spółka z o.o.

z

siedzibą

w Żyrardowie' Pozwolenie wodno prawne również jest

wydane dla,,Aqua Żyrardőw" Spółki zo.o. zsiedzibą w Żyrardowie.

ZpowaŻaniem,
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