
UCHWAŁA NR XXI/176/2020
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie
Miasta Maków Mazowiecki w roku 2020

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 ze zm.) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2268 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się kąpielisko pod nazwą Zalew Miejski, położone na działce o numerze geodezyjnym 
638/1, której właścicielem jest Miasto Maków Mazowiecki.

2. Organizatorem kąpieliska jest Miasto Maków Mazowiecki.

§ 2. Określa się sezon kąpielowy dla kąpieliska, o którym mowa w§l obejmujący okres weekendów 
od 26.06.2020 r. do 30.08.2020 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXI/76/2020 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki w roku 2020

Podjęcie uchwa/y związane jest z zapisem art. 37 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 
ze zm.), który nakazuje określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy w 
formie uchwały rady gminy. Organizator złożył wymagane w tym celu dokumenty dotyczące 
planowanego kąpieliska nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim.

Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz do 
zaopiniowania Wodom Polskim, Właścicielowi Wód, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska, Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Inspektorowi sanitarnemu. Nie 
wniesiono uwag.

Ponadto, kąpielisko w okresie wakacyjnym jest również uzasadnione względami społecznymi - 
jest to jedyne strzeżone miejsce do kąpieli na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

■ JRZEWODNiqZĄCY RADY

Dariusz Art. :znikowski


