PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała NR ….................
Rady Miejskiej Ostrowa Lubelskiego
z dnia …............... 2018 r.
w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli w gminie Ostrów Lubelski w 2018 roku
Na podstawie art.37 ust. 1 oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.
1566) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, a także art. 41 ust.1 ustawy z dnia8
marca1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) Rada Miejska
Ostrowa Lubelskiego uchwala co następuje:
§1
Na terenie Gminy Ostrów Lubelski w 2018 roku ustala się sezon kąpielowy w okresie od 01.07.
2018 r. do 31.08.2018 r.
§2
1. Na terenie Gminy Ostrów Lubelski w 2018 roku funkcjonować będzie miejsce okazjonalnie
wykorzystywane do kąpieli :
1) Przystęp I Jeziora Miejskiego w Ostrowie Lubelskim, na którym znajduje się molo o
szerokości 2,5 m i długości 107 mb wraz z linią brzegową o długości 30 mb.
2. Szczegółowe położenie kąpieliska, o którym mowa w ust. 1, zaznaczono na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa lubelskiego.
UZASADNIENIE
W kompetencji Rady Miejskiej Ostrowa Lubelskiego pozostaje corocznie określenie długości
sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk lub miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, z
których mogą korzystać jej mieszkańcy.
Realizując swoje ustawowe uprawnienia, biorąc przy tym pod rozwagę lokalne uwarunkowania,
przeprowadzone konsultacje społeczne i zapewnienia bezpieczeństwa kąpiącym, Rada Miejska
postanowiła przyjąć, że sezon kąpielowy będzie obejmował okres wskazany w § 1 uchwały, a
mieszkańcy będą mogli korzystać w celach rekreacyjno-sportowych z miejsca wymienionego w § 2
uchwały.
W przyjętym zakresie treść uchwały została pozytywnie zaopiniowana przez właściwe organy.
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