Projekt z dn. 07.01.2021

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia

w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa oraz sezonu

kąpielowego na rok 2021

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 310, z późn. zm1.) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, co następuje:

§1.

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2021 roku, obejmujący
kąpielisko Zalew Żyrardowski położony przy ul. Ziołowej 11/19 w Żyrardowie
o współrzędnych geograficznych od punktu E 202653 do punktu N 520221, obejmujące
długość 95 m linii brzegowej (kilometraż rzeki- 38+790).
2. Szczegółowe granice kąpieliska, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
3. Organizatorem kąpieliska, o którym mowa w ust. 1, jest „Aqua Żyrardów” Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 25/27, 96-300 Żyrardów.

§2.
Sezon kąpielowy na terenie Miasta Żyrardowa w 2021 roku ustala się na okres
od dnia 12 czerwca 2021 r. do dnia 12 września 2021 r.
§3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

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

Sprawdzono pod względem
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) corocznie w terminie do dnia 20 maja rada gminy w drodze
uchwały określa czas trwania sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy.
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska.
„Aqua Żyrardów” Sp. z o.o., jako organizator kąpieliska wystąpił z wnioskiem
z dnia 30 grudnia 2020 roku o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu
wód powierzchniowych, na którym planowane jest kąpielisko „Zalew Żyrardowski”.
Na podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego na
terenie Żyrardowa w roku 2021 w okresie od 12 czerwca 2021 r. do 12 września 2021 r.
Przewidywana maksymalna liczba osób, korzystających dziennie z kąpieliska:
1) poniedziałek - czwartek 1000 osób;
2) piątek - niedziela
5000 osób.

Projekt uchwały zostanie złożony do publicznego wglądu w celu składania wniosków
i uwag, a następnie wraz z wnioskami zostanie przekazany do zaopiniowania Wodom
Polskim, właścicielowi wód, właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska
i państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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Załącznik graficzny do projektu uchwały

